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Israfa alışanın elinde devlet hazinesi" bırakılamaz" 
d!Cöylü•nün borcuna lecil 

eva olmaze Çare gerekıı 
CHP. Başkanı "Ben bu memleketin hesap 
hakkmı dile getirrriek için yaşıyorum,, dedi 

K kf flususJ l\Jllballtrtnıı7deD 
ır areli 17 C h · H lk P · · G f B k ı· ı· .. ·· · k na aynı h 1 ' - ~m urıyet a artısı . ene a_ş anı smet nonu, seçım ampanyası-

ız a devam edıyor. Seyahat esnasmda 1nönü'nün otomobilinin ibresi saatte yüz kilo· 

* S. GUNALTAY 6 
metrenin hiç alt.ına ı1UşmUyor. Gc 
ncl Bıışkan kcnclbtne yapıla.'l te
zahOrata ol sallamakla ycLlnlyor, 
bazan da otomobilinin üzerine çı· 
karak halka kısaca bitap ediyor, 
bugünkü sıkıntı ve dertleri izah 
ediyor, ned•n bu kemııanyavı yap 
malt ıuzuırıunu duydutunu anla
tıyor 

IUTl~I -.h.t KO'.'\L "' J 

AY KALDI DiYOR 
İnönü Trakyadaki ilk büyük ko INÖNÜ GELDi VE TRAKYA'YA GlTII _ c.ıı:r. oentl Başkanı ismet inönD, illin ubah ekJprnle Ankaracıan •ehrlmlıe ceım • 

l ııuşma: mı Dabal'S!tlde ı·ap:ı. lnö- ur. Garda kalabalık blr ntanc!Aş t~plulutu tarafından, bU7tlk UT&i ılisıerllul,ıe 
nü kenı11b!nl d.nıe en btnlerce Da karfllanan inllnü dofruc:a 'la ıu.: tak! eTtne gitmiş Te orada bir müddet dlnlendlktıen ve ötle yeml'll yedikten ıonra, i&at 1%.%0 de oıomo 
bacs .ııı~ e unları söylc:lt cHe: bllle Trakyaya b~reket etmiştir. in ilntl, kendtsı,ıe görfi~n ıazetffile re •hl an bul cazetelerlne, 1a.Tt1neluklart uiJ divalannda m~~ra~~ 

erde a kA et a lU. dllelder blrb.r1 ler dller1m,a cıemlşttr. hmet inöuü, 'l rakya.ra rtderken 101 borun~.a ıırulaııarak kendls!ııl bekllyen kalabaııtızı teuhfiratına moka 
nln tıp.c "ldır lkn umumi o.aralı: \e unıaıı :raınan topl:ınan kalabalık, otomoblll durdurarak inönüytl uı.un nzun alkı~ıılantır. 
bunları rejim di\v~ı. demokr&I -----

~~p·~ saU anı yor. :Miııet lô:yık 
Ugu hayata kavusacaktır>> 

dl\ ası ve iktisadi dav6 olarak ad· ı 
landın orum. Yoıııa celtrkcn Rad· 
~oda de,lct llc-rl •eıenlc:'ln n ko- G E 
nu'Pllalarını dlnledtro. Oovlet rica 
ıı radyo Ue f!~.m propaganda: ı ra 
pıyor. Halbuki krnc:ıııerının çı-

kardıklap kanuni!\ seçim propa an 
dıısım rilılyocıan yapma· yasnittır. 
Jlllt.ün vatandaı l11nn ııözıerının t· 

NE BASINA ÇATTI 
.:ı 

---, no o!1 Jubab1rlmlı.ıten 

1 .B!llı .. eaır, 17 - Bu,,"tln at 13 de 
ı C H.P. alnın Saray 61nemwnda 

ı------- yııptlt1 bir kapalı 1111lon ı.op antı 

çlnc- bııka baka kanuna kar ı EUÇ 
11,yorlar B ı ~I\ arG~ı aldntınak· 

tır. BMvek .ıe ao, t tt . kim 
yapı~orsa auç lı or Bunlar bir 
taraflı oıara rn )Odan ra~da:anı· 

ıtıeıamı a: 3, ti: 4 del 

Basının, DP. 'yi iktidardan düşürmeye çahşf ığını iddia ede Adnan 
Menderes: "Efkôn umumiyeyi aldatma gayretleri maksafhdır., dedi 

aında konu n Şemse ın ounaı ay 
cDemC>krasldenbert memlelı:et.!nl e 
Oçünctı defadır gcllTOnım• dlfe .az 
!erine b!lşlamış n 8 Ekim tarihini 
hatırlatarak, 'İnönı.ı:ru .Bah esire 
ııokmMlıtlan &Ol:mall: ı.ste:tııedlktert 
zaman da gelml Um B<ııi.ln bu ııe

ltş.;erlmde ...ı e ne er ısö led~ hep. 

n-~--n"'::::lcr:-:r--.,j·Bay «Demirkıratı koşturacağız. 
korkmasınlar, çatlamaz » dedi 

A a1 &fll8ll çılı:tı. elemi' Te İnönüyü hh"\ d Balıkttlnı aolı:mamalı:ıa ne derece 
·n-ı ... ~le Ernı· n YALMAN partizanlık :raptıklıı.nnı, ba.bukt 
, r inönUnün bütün bu havaUyl dil · S cıue~~~nb"I 'ilH ız 

1 
man btllaandnn k\lrtaran bUy.ıı: bir 

ı:ı Hın. •Heıı.ı Po itilin mltııııı:lerlndl' hnltıııına~ hlr kumandan olclugunu ifade etmıstır. 
ı l'rrııeaı 0"' dUJct ııtuın r:fin 11 llrrt.rN Partı§fnlıı 'lnl;,•l m mitin· 
farı.:cııı~ 1 izr. bir •1.ııı.~e~ı.ı baııa lıııdlJe lindıır bl(' bir mltlııı 
Unıı ıe ıiıu11'•e detıı , 11

1ı.ı ":'" ka~ısınııa ımıundatuınıı drrhnl 
ta,ıınaı. ıe 1 ~·ı '""l•ll etli'~ ıltap etnırcı bilen. t'n b1 m na.• lvle 
ecıen bir lru tlrıtteıı ı-rı · takım ballnıt .. çalı•ma'k ve nıe ' llll)et 

ltUrrt;r ''et.. er'' efçll.;ler ~hrtltnıl'nırk istidadını ~a d 
linfahatı ~ ~~ l'artı~ın1ı1 hııtı 
dut oıa11 b li~lnı ın~d Plertnı •llnlrmeı,; h:ln l'Pf''r• I! ırnl' tılr 
Takı.ını ın 11 '"nt• Partı nııına toıııannıı~ıı. lada! lnılUinlan mnh· 
bir •~ıeı.ıc PJdnnıııa lıı '1 •urnrıııu burıııııın linaı.-on ıtoııuıı \iıtnnclıı ı 
ın ııa.101 Celnıı lf'rıtı tmamı 11• GPlenlf'r. lıenıtl ll'lrrtnilrn liopıın 
t'P. llf'li •·ı ' ll'r il)lrııP. 

•erıHll k " k1\rildt1dn 11 '!OZll <'3n ı.oıa:ı,ır dlnll)or "' 
lll!ındaıı b ~l4tın1ıı.t ı· Poııtf~nı lıf'lfl ~l:>ortarıtı. ll ıitlin bu M"Nııc 
ba reıı0 ır • a bir ına'ıı:ııı " nıUl·aı1"ıe.,ını kuru bir 11'tldnr li.l\• 

ildeıerı l't.IJho~ anıı .. an tnzr bir ly t t;U\'Vf'tf' duı ıııruı 

'
nuııu llıht ıı. 
nıı tıtlnd,. "" u cıu tu, \a•ııtd;u titr llundnllab npbl 1ımrıöırr lio· 

altı rau :w;ı 1 ıı. Mli lınt tn 
'I' de1rı0 arl>lr lftıh ı-r •rslne, ak,ı tw•ıınnı~ ıtlbl 
, tırı.. 01.-aı.ı 118:: 1dl otıııııı:uııo ·~":ltnt.,lnt". ,,. > nli.111 tarllılmlzdPl;I 
" i.l'nıaıııt 1 ba reı..etınln h rıır telirıır ileri urm .. ~ıne rıı&ınrn. 
~lnı 114ıl"rtnrarıhlııııeı.:ı lıfiJ ilın: ııı.ıncı~ı; &eJıt tılr mb la! ıdııı:ını 
1 

t ldarr•lnc f 11ıPlll ecıı,ımıu 11 1,; deı lrlrrtnıo ırrını peı. 1,1 bildi• 
1 l('aıı "" en ı ı 3 llı.:o. ı.ıoı olııru sır llf'dlr? Hu nıllll &.ndc-rln "t.." ı,; 
8 ~lrr ı:orıııeıı •e1:nıctrrıu ar uırıı:~ 01 un. bir teli adamın tıt t)Rllll· 

11
1
: aranı~a, ld lıııı.Anın,ı ı.aıu~ıur arı. bulunnınlon ~" tam ~nlnde 
1 rrın . f'ıı r aı.ııo,ı nı:uıa•IJ '" d.-ııı ı~ıunınrı Ulı.ı nı ıı:rlr.ı,..ııııır. Uotrıı· 
~1M•ıtı•ıır. ııanıeııııer1ı1 ır )ell~oı~.r~ı. en decl"rlllerın, en mrzlJf'I· 

r cı.ııı1, ltııadutıaıı '-tıı>lılııln ,. 11 ıe 1$ ıtönne~lnl münıli'üıı l.ıl3n 
l aıırı r hnınıu Itır, aıııı notliundıı bıı fikir eoı. ı:tız.el 

llnıı li\erıteıı ,. 
nıı u ııı11 rıınu uıır .. Loııu~nıı hali 
k '' {tı.ınaıarı 1111 ittiren &eııı ili Plertu l."Olh, '>IJ ı hııJatııuıı.n 
1 :ı3"uııcıcıır. 11"; tınıuıuı bıı51ltı~ıız ~ıercıır. Dıınıarın IJ"MI ~abne· 

cı altında llJ':""ı: llluı, """dl bili hı 5enı bir m:ıııert :ıeııı:ıııııı. 
•ıılatnıı,. 1 r. ı•n ,. dl&I llba,ya alt men.leleri ilmin 

OD olnraı. Pllrtl lideri, t f'H.I LOtfl 
......................... • neva.mı a: 5. tt: 7 de t 

«D: P~~-büli~n·-hasıa 
H~ ~$eğ i n de d i r » 
t enemen m·ı· . 
ondos/or ora d 1 mgmde partizan idarenin va 
h::ı:ıır ,., sm o müsov t k . w. .. . 

rı.ın e."1 b - seçl.ın a 'yo ettıgı soylendı 
oıac .. 01~?a:eı.ı ırtınıınUcadel •

11 Ceçt1 ·çe eı l!n•de , erıne ahit '1r1 • • 
bereean t aottrtkıenı:l'k~ bna Rün .... urki••e'niıa 
Te kazaıa l'lrle ~1 ve artan 1 D 
lantııarın rııa Ye.ıı11ınlık r dllh!ltnde S • 
kalabaıııcı~~~h çen 2~\0;an top. llrıge 
ztıckte:ıır. Bıı;:u lnütatıeııe az dua 

!:!:e Yapılan ~~~rtıe.ıı ve T~~!: Bakkın.:.-
erın~e Ufak vo 0 p U.I 

olınq, haUpler 1' ttre:;: biaı&e'71ı- A 
dan lllQdaha. c eaOilutur._en lı:u:ı: e1klaınası 
r.ııınııa ırıa laka .. eı:ı ınuanııarı 1 -» 

r bı b • -.:a.ar tc •· 
r C aıınl<ttı..'l Çın O le nıtı RadJ'o erThlınlzdeD 

Dlter taratt <in entntşı ı.ıo 
4:0k aJl.Jc arı, iltır r ncıra 17 - B.B C radyoau dUn 
tılannıı:ı ı:ö~ açık ba P de en ıece &eç Taktı l'&Ptltı blr J'1'11ncıa 
"e T b rtnı buırü va top· IUl· 'l'llrk b<ık11met1n1n Suriye mt.!e'ut 
de V~~~ÖYde Yaı>nı14tı: ~feneınc::ı ~akkındı bir açılı:Jaına l .. parak, i'Ur 
llt &n ınıtınır tlhtn l'.nernen- renin bir ıaarrw. huırlan<tı~ 
•e ı~a Oldukça ınuaız trııerın ili· hakkındaki Rııa kld1aı.nnı (dddetle 
,. ı; bini ınntecavı "'11 Rcc;.n~ rectıln·ı:ını IÖJleıntıur 

batı:ı:ııerLnı dl z Pa:ıııı HU Bu 11:11 ' 
aracıa <;olı: ente lllezn tlercıır rr nb ~f' ele kızıl ldd!alarının .,.. 
.raııan HU re.an bir lto • ı o aıacıııtnı açıkla:ran blllı:Qı:net 
ltiznıı Tu".:.!· 1:r::ınır aaayı llUfına :ı,z.cn.au, Tllrtı1entn surıreye ,..zııı 
tıUn•ar1 """" Basın Te tapı &TUka~ not& ••rdttı lı&tktndakl. ha~ 
tik • nı ele •!nıı~ anıı ka· lerı Y&!anlaımttır • 

ka:ıunıarıa ant•ııenıokra %! • 
bürrı:ret:er.n &on' cıerece darala~ •w.ı:"n ~ ~ blr propapnda 
illi ncıe ne l:lb ın::n.eıce: Clemoitra. ren ~raıı: raratlldıtını uerı •O· 
nlcıuıunu bl'h•ı:/ bUhra.:: a ael>ep 1 aeıea nı.u B~rı ı.e llurtre me
nırı bu bubra ı ı Par aı:ı da a:.n; mem ~I ?.Illletlt.-e ıelmeı-

ı Otı uın rcc art ı a bJ U'et, nunı e it tauıladıklannı 

Bund:ın eonra GUnaltay •ber şey 

mııydandn. Kimin te.scslni, lı:lmln 

momııııı:ııu dQşünClıt;ıU meydana çlk· 
tı. Hanı memıekeU 6 a:;d& cennet 
yapacaklardı. Hant o amankl bUr
rlyctler azdı. on mwını. Y-ılı mJ.s. 
llnt ııetlreceklerdh Otilll$ Te ıılk! 
11\r arasında blr memle~ctte cıemok 
rnslnln arıcak bUTrlyetlerlc Jı:alm ol. 
dııl!unu. ııo , Tıcdau, bu n rop!ao 
U •e dl er hUn1~etlertn o madı~ 
bir menı.elcctte demokraatntn o amı 
racatını bellrtmışr..r Daha eonra 
OUnalta , C H P .,e npılan ı am 
ıaroan bahlıılıo, D.P nln C H P, 11 ne 
ile itham ettırso onun daha kötf.I 
sünü vaptığını ~ö)1eınlştlr 

<l>eıamı ::;11: '· "il ' 6 d.ı• Df'mokraı Parti dun :ı:e, tlnburnıııı da bir aç.ık hına toplantısı 7apmı tJr. Rmmdr mltlncl takip rdenkr 
ı:örUI07or. 

0to:İa~;ı~lj~m~u~ ' Ü~ .......... E.R·ı·t.1'EH·-· .. c-· .. ı·Mu-R·-.. ···-·· .......... -...... .. 
•Kanunlara aykın oıcıuğuo ..... 

~~:sı~~~ =~~~r:,·.~:ıı; =~:ır l~~ ya"" 1 m uru na tutu 1 d u rinde cFiyş ti 5 kunı~tur> yazJDMJ· 

iıa rağmen, mitinglerde halka be 
dava olarak cıağttılmalttaydı 

İl tıeçım Kurulunun bu kararı U 
ttrlnP C.H P U Sil%ctl.stl aTUka t EL. 

rem ö den 1JW1lan aorıemtştır ıı o uı1 lııhohltlmt1d"n * 
•D.P genel başkanı aıtına. Emin Gir u~ 1'7 - Dün P rıız ~ na· ı 

Kalafat ımnsıvle ı:azetelerde çıkan b e>ı ı.C:.t' tıayrett n Erlmıen ko-
ekzlp, ranıl,ıcı mabl:yeıted;r Zabı nu uı·ıct'n bir hlid :oe oımu •ur 

tanın bu bahl.ıtc. tazıunı mat n Kövlült'f Ha rett n Er.;:menı ç•· ı D p NI KONYA Uhtyııtı o.mayan Emln KalafaUn '.:llUr n unına tutmu.,ıarcıır Bu I 
emrin del •• ı;a!Ahlrnt. m ret oıaı. arada övlOntın bin czeytln bl'Ş 

iı Seçim Kurulunun kararma ura .. ra\a çı tı bizim fındığnnı..ı ne 
catı ı.abllcl1r Aksi alde auç lf'emtş I " acak'• demes 0-ZcrtnC' D.P B\I· e e 
u7ılırlıır .p 

BAŞVEKiLE TELGRAF ÇEKTi - hmrt '.\f'ratt A:rhıın 11ı1ını1a 

:kalesi sallanıyor 
D.P. adaylarım dinleyen yok. Seydişehir 
giriş 'kapısında, D.P. li giremez yazıh 
KE,IAL H\(.(,(,'\f ntı.otnhoıı 

Ankara 17 - O P ıscç mler n I 
Jı:cndı ehlerıne tec !I ede<'r.ğ nı. 
çünkü Jı:ö)!IU vatandw ların D P 
le beraber o.du~nu mulltel f To-1 
lle'orle 11An etmekte '" b lh a 

Ana do uıııı mut.a muvaffak!~ o>t 
c.de edeceltlcrını söylemi.' tedır ıtr 
Elemen hemen D P nln ka.caı ad· 
ı:ted ı.-n Konyl\da ctklk.crdc bu· 
undum Hud 'ie•Crıı &t ııaden dU· 
wııu b .c.tı-t\orum 

11\,cd IU\JZI 
Kon~a <' ıı P acıu.arıncıa ı R m 

aı TUmüz."inn ııeçc-ıı hatta ısoçım 
propasııındlll'lı ıçın Bozkır kııztı ı· 

nın bir köyUno Bıt:nl , ıa.;nt köY· 
.oıer kendlıılnl O P ndQYlanndan 
Remzi Birant zannı lle Jı:öydcn 
kovmuştur Remzi TClmüz:!tan Kon 
>• mebmu Remzi Blrant olma:ıı. 
tını, C.H P Konya adayı olduğu· 
nu &Oyle;ııet>I üzerıne kOylÜ:er.e 
konu§abllml~ttr. 
O P. l E l·ÖRt ZhAFl'J 
Konyanın D P eakı mebusu 

hl!en DP nın b r ada ı seç ~ 

Busud lloııablrtmluleıı r-
Sınoıı. 1 T - Ba vekıl Adna:ı ı 

Mendere$. b~On burada SlnuplU· J 
ıara hltaben yaptığı konu mnda • ı 
sıno:ı:ı·un dertleri ve ihtıyaçlan be 
naz btrtnct pllnda )M almı de· 
(:ildir. Bunun ebebt oudur: HükO ı 
met vu.ıre ııörürken mllltt.vektlle· 
rJ, bclcıııre mt'Cllst. umumi m.-cı~. j 
parti teşkl!At.ı ı:lbt t.eşekkOllerln, 
dlaml te~vtkl altında çaıı,ır Te 
bunların mütevazı ve ısrarlı tıılı::tp 
lerl blzı dalla 6UI"atll hizmete A· 
deta zorlar. IŞu hatae, aynı derece 
de mühim blrtııkım ~terle k~ı 
karşıya iken ve bunlan bir sıra· 
ya koymanız lbımge!lrlten aralann 
dan bu ı.srarlı t.aıeplerl mı eVl"elA 
dikkate alırııınız. vok!ıa hiç ı.e.s 
çıkarmayan ve 6 ze hiç bir ttıH~ 
ıtöstcrmtyen yerlerin lhtl' aç:annı 
mı' Filhakika. velı:A'et vcklilet do
ı~a.n vıı \"etler n llıtl açlarını te 
mın !çın ade•a ı:ccell güntlüzlO 
benimle beraber çall.$an me!:>uEla· 
nn bu teşvik ve hattl tabir caız. 
se a~rıne dU!llIJelerl 11aycsln(lf' el· 
de etUklm neUceler daha büyük 
oıuı'Or. ÇünkO aynı dereoed~I t5-
tırap ve dertllll".n elo a!ınması bu 
sw;und~ tcrcJhln t~vlke batıı 
olduğunu da pek tah i tı.;:Akkl et 
mck llizımdır. i~te sınoıı-un elle 
tutulur mühim eı;erlere kavuşma· 
11ıne1akl ııııctkmentn uhebl budur. 

Adnan M•mdereıs mOteakıben ııö 
ıı:ü ailnün gtyasi hlidıselcrlne lntl 
kal et.ıırmıo ve demiştir ııu. 

t.Aziz Sinoplular. 
<urıamı a: 5, ~fi. 7 del 

Yalova' da Celal 
Bayar' ın resimleri 

dağıhhyor 
!on linlcde D.P. ntn Yalonda. 

lı:I aeçlm pro;ıaıtandaaı CelAI Bara· 
nn tototra!lannı da#ıtmak taalJye. 
ttne mUnhll&l!' talmalı:tadır. Foto • 
raflann alt.ıııdalcl )'IZlda sayara ltl· 
maı edilmesi, reylerin ona vertıma-

DEMOKRAT PARTiNİ~ 1950 
BEYANNAME İ 
ctSTIHSALİN artmMinı. ba. at ı>a· 

halılı~ının ~en imesin , ma.I· 
ftıtlertn dilşürtl'metsını, mem· 
lekette harat f>tancla:cıının yü.ıı: 
ae.meı; nı, do~dan doğ?"JYa 
ve en mo r tcdb r er e kıır
ıı ko~mak mecbur ;,:et nd ı 

Bl"rtlN bun:ann ~rçekle m · 
lkt;ııadl bOnyl'!Illz n 6 lıha• •• 
hale cet r tııı c mümktın· 
dOr Mı. ı ekpnomi!n n !ı r 
şeyden önoe dev .et yültıertn n 
aı;ırlıltı altında mcfiüç b r ba· 
,e ee:ctaınt kabul eunck za· 
nırldlr. Dev.et \lmUIT 1 bütçe 
hwıu ı tdarele: be ed \eler ve 
kö) bOtlielerl olu Ue ~ ı .. ı .. 
tah&ltiatın mühim b r k11>mını 

yuımal.-tadır. 

RAKAMLARLA Had~ mumkun 
olan bu malı kU.ret!cr.n dı.şm
da cıeı·letln mıı:ı ekonom. e, 
do.ayu;tyle yülcleCl ğl l;tllfetler 
de mühtm yekllnlara \arıyor 

D vlc:t ıktl.!acll Le cltküllcn· 
n.n. blr ıürlO verınıl hale & • 
ıtr1lnıemcter yüzünden ' ı 
memlck te çok pal'uı'ı. a m ... 
olduğu o r haktkatt!r 

&ALINACAK ilk tecıt>ır.or. deı .e: 
t>OtÇl'blnl t.kttııadl t>Un~en.n 
takati ı.o müt.enutp ba.e ıto
t.nnax, bütçeler dı ıııda ve b.r 
ne\!~ ı:ıı ve~ ekltndc o.ara.-: 
oev.ettn m.ııı ekononı.)e a
hammül e:mekte olduiu ktı 
teuerı &Si&n hadde tnd.rmc.-:, 
cıov et masraflarında ıu ı hı.· 
.arrutıar yaparak hem butç& 
ııe hakikl müvaz ne temın 
tmek, bcm do tllBıırru! )Olu 
.c eld edocctımız lmk!nları 
tercihan dotnJdan dogru a :ıı· 

at ı.tenmelı:te t>e •bu re.sının bedeli t.hsallmtzı art.tıracak en \8-
Tllnn 11elamıdtr• cıenllmektedlr. O.H rımıı sllhalarda kullanmakta.1 
P. nln itirazı OUrlne, Üçe Srçlm ıbarettlr. 
Kurulu, n:smın aıtındalı:t sa ınuı 
Jı:esllmestne karar •ermi ttr <'LBU arada llJ bayatını enıc Uve!"I 

h 8eçlm Kurulu, dUn, O.H.P. ntn, ı bOrokratıt kayıtlan ve de•· 
De:nokrat Partt Mllletle Beraber• .et müdabalelerı nı 86!IAr1Ye in· 
adlı broşUrü balı:lundakl tı.lrazını dtrmek, ttzennde chemmıyet~e 
karara ba~lamıt •e D.P. taratındau 1 duracağımız :n:.ovzulardandır. 
halka cıatıtılmakta otan bu broş!lr «!.!ILL1 eermavo ve hus'U61 t~eb-
lerln ctoplat.ılara~ tmhuınan• Jı:araı bOltın çal~ma tcmına:ı noit-
•ermlşttr. CDernmı -.a: 5. so: ı de) 

ı a: '" u. ti dıı • 1 zıı '>ı ••• .:ı.r:'e • en.n a cıı ıan11ca ı ....,..., ... erd•t 

bir dAın tali1pC'l•l, 11,;ı •l'n!!df'n 
brr1 ı 1.lhlnl l11trhw aıdıcı nıuh ırıır .ılı•a 1111 3:; ı. dar tnpu l•Jnt 
rt'•llll lı ıl.•.,lıt.lnr ı U,mntlrıı bir 1 llrlO ıtrllr•rll'lllllrrmPıttı:lıtl ldtlln 
rıtf'rrı. ba•\••1.llf' lılr lrlı;raı ı c•ı.ıul•llr. r .. ı;:rııfıa, \hıııl'I \'lııın t 

1 lertnın baJll lı:tn karma ı.onıt•yoıı ı..urıılmımnı l•tl'm.,litMlr. 

batta e.. dtşehr n Qalmandat :v
llnc ıı m f ' ra at K nd 

lıi:lmbe a a adar olrr.amı r D P 
l !Deunıı sa: 5, ü: 1 del 

lakuhi f,eklırm .. ıtdında bır kadıD dlln ubah P.ın;altıda, Btlıodl1e o tobU•ünUn altında k&IArali ölnt~ 
tur. Tak&Jm ile t:tllrr arauncıa ı le Jen Beleellye otobu50 duraktan '' m huetı;et ettltl uraıb 'JJ :yqıdaJıl 
t.adın .rolun kartı tu.ırına reçm.Jı; trtenılt n ot.obusüıı arı.... tekerlek iNi altıDCll\ l>alarali er1lmttt:ır. 

\ 



ea :r,.Aı 1 

B•J!l·J~fi 1i ifJt11 
«Dertler Pazarı»: 

KÖY 

rı ka rp it istiyor 
İ.itan!)~l MaC:enl Eşya Saıı&ı.s: r

ıan Eın:ıf Offnrftl, E: nar Dernekle. 
r. Dt:lltlne m:.ınıcaa ederek, halen 
eehlr 1ctrıı1nde raaıı1 ette bulun sn 
vOıı altı madel)I eşya esnafının kar 
plte ~h·t~ları olduaunu blldlrlp, 
bunl&nn temini huaurınd• tre:Jb!ll 
IC."'e geçtlm"1nl ıst~ı, .: 

LEKELER l -i \"ucüt~ dotu~n olan n b• l 
un kabarık bir lıaldr\ bellren ve t nen, dedltlmlz lf'kelrr urdır. He 
mrn her insanda bunlara rut 1 
lnnır. Bıı leblrrln, ilmi )Önc1eıı 
mahl7tılerl çeşltllolr. Ve hu de 
l;lşlk; matıl1eıU benlrrln, ileri 
yaşlarda başka hwu.ıJetler ka. 
ııannıabn d .. mumlcündür. ~ 

Bunlann "'1 bıı 111 çll dedtıı ' 

l 
mir lekelerdir ve ı:U~şle at!. t' 
kalan oktur. Ancak, ı:ünetle 
renklrrl koyulaşır. 

D!lrr basil b!"ll n•ıı uhrlsr 1 
mUs:alt olanbn, kanserlr.ıcbllf;. 
ler. Bu tip. rkserly;ı. kabarık tt 

kıllıdır. Bllh6' .a, tahrl le 51k sık 
kan:ıyanl:annı, bir cilt hekimine 
rliıtermek unun olur. 

l Lekrlerln, hepsi do:Ustan ol. 
maz. F.rrlnllk çatında bUe beli 
ttnlul Tardır 

\ Basit ballı taba\:ıbrı bıı tip 

ı 
lf'kelerln annenin ıebellfl nna 
sında. kah•re c:ıımasın:a yrya lm· 
ttnmeslnt batlarbr. oyll' olsaY· 

i
dı, ı:Ontlnıllrdekl çofunlnklann 
hrJ' ı, blnleree bene uhlp olur 
lardı. 

r ·;.B U G Ü M K U . 
H J v /.·. 'I: c~llkw) l t co 

roloJl tsıa yonu 
nun talımlnlcrlne ı:ure, buı:ün 
~ehrlmh: ve charında han par· 
rab bulutlu ı:eçttek, rliıı:;irln 
poyrazdan mutedil. :ıaman n 
ruıın sert ye kuvvetli olarak "· 
ccckt.ır. DUnün en yüksek br. 

rareU 19, en dü llk ı " 1" 
fiantlı:raı olarak kuilrdllmlştlr. 

.\ll,a.H 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKeı.M 
YATSI 
iMSAK 

rli i'I :<>·,; 
( l "\ 
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Gantrmıu cönderi!ell 1• 
&1.lar n rutmlcr llanlnn 
h• •lın:unı ta• e edUmn. 

Tanzim saflşları 
tekrar moda oldu 

Zeytinburnu Yenl Dotan malla!· 
learnde oturan Ahmet Tllrkmen a.. 
tedenberı ııra arı açılı: olan RUştO 
tılllbül'U enellı:I gece b çalı:la kar· 
nınel&ll a ır ~kilde ~aralamı,ıır. 
Yaralı Oumba Hutahaneatne kal 

dırılmış Ahmet de bıç1l41 ile bir· 
ilkte raka'anmı, ır. 

Bundan b:ı lı:a, Kadıköy imam 
Remzi goxalı: 49 ııanlı evde oturan 
l\!uzatter Atka a amcll$ı Nezl~ Ak· 
kaya ı geni' bı akla sol meme.s. u. 
zertnden • ır eekllcıe rııraıamıs ve 
kaçmışt·r 

Yaralı Ha}darpaşa NUmune Hutıı 
hane.sine ıı:lııdınlmış•ır 

Ba l ık bollaşıyor 
Son iki ııtın ıcıncte Dallkh&neye 

404 246 ııdet palamut, 25"4S8 adet 
<le torilı: ıelml tir. EvTellı:.1 gün pa 
lamu·ıann çlttı 100, dün 70 turut
taıo. ortkl rtn ise çUt SSO kunıt
tan m ame e onn:ı t r 

Sağl ık faa liyeti 
J3eled!ye llulafıcı "i:lıu.talıtlar a Alil· 

cadele tub~I ekiplerince tcmlr da. 
hlllnde aralı • raa:ı et gösteril 
me te, abedcn eelbır:er alınmak 
tadır. 

Son bir a:y artımla e.Klpler 2011 
ıı:ı ı:ve rnpı;ıeı tlfo a ıaı ta •bUt et.o 
m erdır A~nca umumi yerler dal 
mı aure t.fı ııbhl kontrole tabi tu 
tu.maktad!l' Du cümleden o arat M 
alnema, 60,, ltnh•ehane, 27 otel 64 
!o anta 70 lmalithane, 1733 Clülı:.. 
kA.n 242 tırın n 38 hamam aıhbıl 
kon rold etl-tlml tir 

Tekel Bayı!erine zam 

yapıldı 

Yedi S'lldanbcrl reıı:eı maddeleri 
nln lakonto hadlerinin normal blr 
eviyeye iblağını temin lçln uııra· 
an Kurukah~ectıer Telı::el Dıytlm 

Dt!rnr 1 Temmuz 9~7 annda da ııon 
defa Teu Bakanını on vlli}et es
na! mümt'lll llerty e beraber dya~t 
edereıı: c: ı beyi} enin art tırılmaaı 
s beplcr nl ı ah c mı Bakan. 
dan vaııd alınmı~tı 

Bu durucı tahakkuk ederu Tekel 
ba ilerinin beyi rlerlne bir miktar 
ız:ım YAP" Dı" 'ıulunma i.ael.r 

Gökay'ın teftiıleri 
va:ı ve B~ledl o ııeı.. Pro: GO· 

ka), dun M':ı&.'ı beraberiıoel• Kara 
Yollan Umum MJdQrü oldutu ııaı 
de Dog& ve ahll yoliıırındakl ı 
ın11~ r.ıal.yeı.l .ı ::den eçlrınl.$tlr. 

3535 gösmen Türk 

tabiıyetine gesti 
An a~. Eu.s: - Balı:aı'ılar 

Kurulu J~:Jj ııöçmenln TOrk T&taıı· 
d•th4 nıı. ıllnınnsını kabul etmı .. 
Ur. 

Bir t.uhafiyeci kayboldu 
i ~lr 1 • ı Bwıusıı K11rşıl• kaela 

tanınmış bir al.eye mwsup ıP) a 
dında b r tuhatıye t , annın uç 
a.ındenbcrl lı:a~bo!du~ alem efradı 
taranndan b Un Emnıret ınalı:.am

larına bhdlrllmlştlr Hiçbir lıı bırak 
madan kaybolan c;enç tUccann bir 
mUddettenbert ~ hayatıncta ablllt.. 
!erle ka tl•ttığı için intihar etmiş 
oı.mıuıı Teya!ıu~ da bl: aşk macera· 
aı ytlründen ortadan kaybolmuı 1h 
tlmaı.e:ı uzel'ln<le durulmalı:ıa H 
tahklka• ...apılmaktadır 

' A T ~ S - l8 :EKlM JNf 

Leyla G·encer, Türk kültür ~~llill~llı~li~ 
i nanmadan 

tarihinde yeni b'ir sayfa 
Konu~anlar 

1 ktldar da, muhalefet •e .. 
heyrt!anlı k-ınu~ınalannı 1"" 
pıyor. 21 F.klmdo aeçm~ çr 

funlutunu keııılı tarafına ~1' 
ınenln ilk le rnttrli ılllbı otall 
aö:r.fl kullanan ;rüz1ereto )latllt 
kll:rdtn tehre ye şehlnles ik&,. 
bütün yurdu ta.n1or. Tek )lr " 
yun d~trlnl ilk defa 1951 :lta11' 
ı;ında kavnıınıt olan mllyonıarea 
ıeçmen de, 27 Ekimde 01u1la •il" 
ilkte uunınu da kullanmak tçlJk 
hf'r konııpnı can Jı;ulatl1le dl .. 
leylp enine boyuna dG ünUfO~~ 

açıyor. Bir gazele diyor ki: 
TıJRKLUGUN SANFRANCiSCO ZAFERi iktidar n muhalerl'tin qlt :ıı

Jaııma şan ına malik oldn&u -~~ 
lf'.ılrll ılUbın fnaııdırabilnt"" 
konu ulanlann do&nıluk de~ 
ıtne ballı • .Konupnıa aıı ,.,ya 
çok ı:üzel konuşa.bllmr 1, dinle
)t'nl inandırabilmekte 1ılr ~ 
yapamaz. Zira ilk prt, il'<\"~ 
dıp süz elnıemekllr. 

S. F. News soruyor: 
« Callas da k i m oluyor? » 

Yazan: HASAN ÇINAR 
~an t'rnnf'l•oo, 9 Ekim :,ır yerııe ııörlllmemı~ b.r sanat 

Oazetemız.n buittnlel'de ııe- kUı1reUyle ornamıştır • 

~em Leb~e;;~~;e1:ın d~: ~= Son ve kot'i imtihan 
da Türklük h~abına kazandığı za 
tere :rıyıl( o.duj1u ehcı:ıımlye>tl.n ve 
rt c:nedlğjnl tahmin ediyorum. Bu 
na il& çim yanıyor. Çünkü mlllct.
lerarası fikir \"'e ııanat Alem.inde 
kcııdtm zı ıı65•ermek, mllned 'ar
lııtımızın üstUnlOğOnQ lruıanlııta 
duyurtnak hasreti he-ptmlzdo var
dır. Leylı\ Gencerın San Franclsco 
op rasıncıa elcte et.tılil bilyük ba· 

S F. Cronıcle şöyle il ~or: cF.
iier LeylA Q('ncer cuma &lı:şamı 
Luc a rolC1ndc ç!ititerdllil büyülı: ba 
oarı tarzınlla hareketlere devam 
ederse. dOnranın en bOyQk ope!'a 
unattı\rları arll.'lıncıa ~er alacaktır 
Sanatkı\nn aesı. bir 60pranın 1101-
cun pcrctelcrlyle kolaraturanın hıı
nnıınnı \'C o~naklığını bır arada 
blrleştlrmltL!r. Leyli a ncer. ro
tana parlak bir 6Uretto o:;namı~. 
bu çok çetin rolQ kolaylıkla \'e nı 
hatlıkla 'Orütmüş, sahneye dııl· 
ma hAkJm kalmıştır. Şunu cııye
bl!U1z ki Leylı\ Oencer'lıt birine 
derece bir opera ııanat.kfın bulun 
dutu son ve kat'i imUhancıan ııeç 
mlştır.• 

arı llc bu cı;.:ı hlllire: esaslı b.r 
tarzda taun n edllml§tır. He!c 
'Yunanhlılı:Ja Kıbrıs meselesinde 
boy ölçOftüğümüz bir sıracıa Lcy!A 
Oencertn Yunanlı Ca!las'ın yerini 
almııı;ı ~c kend!SI lçtn hazırlanan 
Luc.:a ro!Onü ondan beklendlğln· 
den kat kat parlak bir ıurette oy
nama.o;ı TOrk zaferinin ehemmiye-

tini bir k•t cıaıu yükııeıtmeıttecıır •Mükemmel ve enfes" 
13 kere sahnede •Cali ııgazeteoıının tenkltÇltıl C• 

!lklrlerl ileri ııürOyor: Türk koıa· 
D ter mOhı.m bir nokta: Marıa ratura 6opranoı;u Leyli!. Oenct!r 

caııas·ın taahhüdünü ıutmıyacaı;ı ctün akşam operacıa oynııcıı{:ı Lu 
ve San Franclııcoya gelmt:rııcetı an ela ro!Ondo ~rek s ı \'e ;erek o· 
cak son dnıı:Jtada belli otmuştur ~un !>akımından mükemme.dl. en 
Bu ro.o hazırlamak ve boşluğu festi. Ro!Onan her kuımı barare•ıe 
do.durmaot iç n Ba:; an Leylı\ya an· nlkışlanmııı. hele çıJı:ınlık flnhne ı 
cıuı: b.r hnfta, on cün glbı pek ·ı· bltlnco sürekli a:kışlar onalı{:ı çın 
68 b,r z.nmnn \'crllmlştlr. Buııtı•ı !atmıştır Sana•kdnn sesi berrak 
keıılllıilne m&hııu& ı;es ve sanat ııa· \il parlaktı Oonlzcttl'nln opcm
htı.'!ınela anık dün) a btrıncl.51 sayı ı>'nı b ç zahmet çekmeden ra
lan sanntlcfınınız. böyle bir ıtl:iiA ,hatlıkla oynadı. Hele mllljhur çıı 
ııamandıı hazırlıklarını yapmış ve ııınlık sahnesının bu kadar yama'! 
dOnra ııanat ıı:cmını büyOıı; ı;ürpr z bir 11urette oynandığı biç görül· 
!er karşlbında bırakm14tır. Lucla'· mcmtşttr. San Prancı colar. Leyli! 
nın ikinci tem&lllnde Leyli Geuccr Oencertn ıah ında TOrklycnln oJ 
ta.-n on Oç kere ül:ıneye çağırıldı bQyük ba,arısını 6ev;ı Jlc &e!ü 
c:Bra\•oı • diye bağırmaktan mille- ıamışlardır • 
t n ıı~ı lı:161lı1ı. A" kalcıı, Opera 
bln1151 alkış tutanındnn yıtılecnk
u. Violetto rolü 

Le\"ll Ocncerln San Franeıscore •Lucia• larm en dhet ııc11ll§lnln asıl ubebl, Vcrd.• 
nln Travlata acı!ı opcrası::ıdakl V o 

LeJl.i Gencer imza aııror. 

ı tta ro!ün(I oynamaktı. Büyük sa lı:al'\jılanıı~lnr, fıdmt ll"t!Ct'Cle b.ı 
natklnmı~ Lucta rolünıtekl zafe· rol, en mOba'fılialı ümitlerin a.s
rlnden evvel bu rolü de bQyOk b r 1"1Cle Bir şekilde oynaninUJtır. 
ba.şarı ile oyıııwıış ve bütan ı:nz Acele yazdıı;ım bu b.rkaç sayfa 
.eıercıe buna dair çok mOsbct ton ·nzı ııe bir Türk filfatlyle buittn-
kld yaaıları çıkmıştır Mu11lkl tl'n·,. lorde San Frnnclf;co'da duycıuıtum 
kl(lcllerı Tr&\ .ata opcrıuımdakl ba- lıo,coanı iyice akM!tt.rcmectlğl:nl 
ıarıyı Lucıa rolünde de muvntra • bt.lyorum Pakat ne yapalım. c
ol abllcccıııne daır b r ı aret d.:;" 1 ıncten ancaıt bu kadarı ııe.d. 

Jktıdar da, muhalefet de JoO' 
nuşu7or. Bir farkla.. :iktld11r ,.ır 
tek haftalık limrUne n.ıın•., 
memleket ı:erçeklerlnla hail f.r" 
Jonda deiil ıörünllyor. Yedi 1"' 

1 

dır yUrUdllj;U bu ,atlet JOlUll~ 
hUi ısrar ediyor. Jlı:tldar part..,. 
Iıatlplertne ı:ore memırıt.t ıüUoJ 
ıı:uıııstanhk n nbrusun co&unl11 

ğuuu uşkll eden kuylU ıurı.dlt 
lar refah içinde :rtı:ı:Uyor. J). r 

1 

iktidarı, yrcU yıldır tekrarladı~ 
bu bollıtk ve refah trnnrslD 
!ı!IJ. dlllndl'n düşürmüyor. U<ll 
darJnın en buyuk tebllkr.flt 
nrşıbşaeatı :?7 }:kim J9l1 

tarihine ıı.adece bir harta kalın& 
sına rafmen, D.P. hatipleri te( 
menden oy alabllmek için: •-'"" 
kara banknot içinde 1nzııyor• 
diye bar bar 1ıafınyorlar. Yedi Yıl 
once "6 llra1a aldıtı altına buı:ll: 
140 Ura ödryen, kırk bin ırakl 
rü parca51zJıktan ılkarıaya ç•ıı:. 
mı olan koylünftn karpıınU• 
·~Juhalefet l:r.ln şu refah iç~ 
deki halinize ıabammlll edtıa~ 
yor• diye JıRykınyorlar 

Dört yıl Cince üç liraya aıdd' 
llsUk pabucu ,u ura on 'be ıtrt 
:ra da bulamıyan mllyonlaie' 
köylll seçmen, blltlln buıı!P' 
dinliyor ve Sttlnl tıkarmt1°'j 
Gerçi ba'Lı ba:ıı D.P. hattplerl9 
wsturan, battA hiç kohuştu""'°' 
yan l!ôylOler de var, >'&kat ç~ 
&unluk, l'Sslzr.r. dinliyor. Ama JI 
manalı bir seı; lzllk bn ! 

ıı.P. iktidarı, lktldannın dt!Jlt 
nıeslne ~klz ı:üıı kala Jıonuşaıf' 
ken bile, &'erçek dı ı sli:r. etın~ 
ten çııklnmlyor. SefaJl'tln ye 1aJ 
Jucun en alt kademesine yu..,. 
lanmış mllyonlRrca scçmendeıı o;. 
fsıerkeıı bllf' •Refah yolunda ın 
Jetle omuz omuzR berab~r oi.1111 

ıı P,. ılbl bll,rllk liflan aczınd-' 
düşllrmllyor. 
Memleket ı:erçeklerlnl bu •e 
rece tenine konuşabilen klnıtt" 
!er için verilecek en haflf\Ukilıllo 
inanmadan konnpnlar, olabilir· 

ı : ı ıı;J:t;tır;s .ı :Z·!!l 
mükemmeli \--

Amerıkacııı Türk sanat.ı he21abı· 
na ıtuanılan bu par ar. zafere ııa
h t olan b.r TOrk ce.:ıc n n ne ka· 
dar derin bır be eean \e ftlhar du· 
yacajiını p ~ kola tahmin ectebl· 
llrıılnlz. B.rıc m.ş Mıllet'er Teşıı;ı
llitının ltunı uşuna ahne olan ta
~ hl opera blna&ında o akua:n ııu
çll'dl!ilm 6&atlerın hazlar ve he~ &

canl\r dolu hatırasını hiç bir za 

. R U .! G "R 'ç E°L {O i CUY BARA 

man unuımıyacağım. 

Hele ertesi ııünkO San Prancıaco 
ııazete!er nl açınca \o 6anat un
k tçı:erının neler yazdığını oku
yunca. milli cururum bir kat daha 
yOkaeıcıı. Bakınız. S. F, Nen ıa
zetetıtnın müzik te:ıkitçUil Marjory 
M F s.'ler, cCallas da kim o:u
J Or?I başlığı aıtınela çıkan ~azı
&ında neler diyor: 

cDQn akt&!ll Luc a cu Lammer- ........ _ ..... 

moor operasının baş roıtıne Yunan- lzmir ithalat Anonim 
lı Callaıı'ın yer.ne Türk &aııatkdrı 
Ley!A Gencer Qlktı. Elier eaııas bu <irketi kuruldu 
roıa oynamış otsaraı. Leylı\ kadar 'il 
alkışlanacal;ını sanmıyorum. Türıc: 
&anatkı\n en mübaldialı ümitlerin 
huctucıunu ~mış ,.e operaelalı:I çıl
ııınlık sahn1'81nı bugüne kadar hiç 

çaKar-armal 
Hafiue 

~~ 
~ VATAN'ıM 

fzmır, 17 (HU&uıa) - izmır ;.:na 
nının lthalM yOnünden önemin! 
arttırmalı:: Ozere teşlı:1llne l:llrar n· 
rtlen ciıımlr İt.ha!At Aonlm Şirke· 
tı. bugUn resmen kurulmuş ye ta 
allyete geçmiştir. 2.2.'0,000 lira ıtl. 
bari sermayesi olan yeni şlrlı:o~. etm 
diye kadar istanbuldan :rapılınakta 
olan bUyük çaptaki IUıalA~tan bir 
tt5mının izmlre nakllnl temin lçlll 
muhtelif ~ebbüslere geçmeyi ta 
rarl&ftlnD!ftlr. 

Esnafa 1000 sandık cam 

tahsis edildi 
Dlln, Vlllyet Teni Bül'05U tanı 

tmd&n, ~nat Derneltl r1 Blrllj!lne. 
ihtiyaç ııahlplertne da:ptılmak üze· 
re yeniden bin sandık cam taruds 
edllml.otlr. Bu suretle son bir hıf. 
ta ıceratnde demece Yerilen cam 
mlktan 2 bin sandıı;ı bulm~tur. 
Bu camiana bir lı:ıamı buıtlu cins 
ten, dljll'J" kwnı tı;e 2 TC 4 mlll· 
metrelik oımlal'tlır. Dinar Demekle· 
rı Blrllftl. lbı.lyaç aahlplerlne aıruı 
ile n çolc muntazam bir oeklldo 
camlan dağı~aktadır, Dafıtına· 
da hastahane, cami ve melı:teple-
rın ihtiyaçları Onp11nda tutulmak.. 
tadır .. 

vı. AICA kongresi 
AIOA (AMOClatıon Internatlonale 

deli CrltlQUd d'Art: Mllletlernrwıı 

Sanat Tenkldellerl Btrlljl) nın vı. 

Kongre,,! bu &en Napoll Te Pıler

mo'dn yapıldı. 
AICA, 34 memleke't-Okl sanat Ten· 

tldçllerl Cemlyetl'nln meydana ge 
Urdlfıl bir birliktir. Ana nlzamna. 
m~al ger~lnce her yıı Mıl azalann 
kaWdııtı bir ııenel kurul toplantul 
yapar, Uç yılda blt de bir mealet 
kongrul toplar. Bu me&!elı: kooııreııl· 
ne genel kurul t.zaıanndan başta, 

oemlyetıerıı Ar.a olmayan sanat Ten· 
kldcllert. ;rahut idare he~etlnln da· 
vet e:tıtl ltlmse.er katılır Nitekim 
19.54 de. 'Birliğin TUrklredtkl eemlYe· 
ti, l:onııre.YI dnet etmiş Te bu top. 
lantı istanbulda l;vapılmıttı 

Zahir GOVEMLI 

le Napoll konaolosıuııumuza te!e!on yucunun z:lhn.nde açık Te eeçll ı,ıl 
ederelt 'bir iki aaat içinde bu işleri anlam J&ratmalttan ziyade onuıı • 
halletUt. Koıuoıosıutıın bu hwıu.a~ nını bulandınror. Çünkü her teııı,
IÖ•terdllll b&sıaalyete bllhaasa te;ek· çl, Alnı terlml az: çok farklı aııl 
tar ederim da tullandııtı gibi ber aauatÇ _. 
ıtalran se~)'onu, bir hatta ıılbl tatblt edilen terimler, aanatçıllll,'; 

tısa bir umana çok geniş bir taall· eserlerindeki ııynlılı:lardan dol•J'. • .I' 
) et programı aılı:ışt.ırmak aayrotlne lam batımınctan !.!ter ıatemtz ı-'ı'
dUşmüştü. mı proı;ır11mı gerçetleştlr. lılaşı3-or Mücerret onat, deh&, 
mek tçln de, görUlecejll gibi, bize na- blllyet, başarı, tekil, muhteva l!.ı 
tea alacalı: tadar bile vakit bırakma· terimlerin incelenmesi b•ınu ~ 
dılar. Kongreyi tertiplemek üzere, etmektedir. Bundan dolayı. ,..-~ 
İtalyan .MaarU Veklletı başta 1'll bir varlık olan terimlerin Jttslll"' 
oııvettl gibi bir tıcarf mOeR~e nırlırla tesbltıne tmlı:An yoktur. "1. 
aonda olmak Ozere tam on dört mü· eak kolektif bir çalı,ınayla, o d• -_.; 
e eaenın mali J'llrdımını aaıııamış· vır mahiyetinde bir &Ozlük yapı~ 
tardı. Bunlar araaıncıa çoğunlul!u ,.... lir, Ja!t6inln ve Fransız Sanat ".,JJ 
n resmi turizm kurumları teştll e- kldçllert re2\ n.aymond Cognıat ' 
diyordu, teklifleriyle belll birkaç keııaıe ~ r 

••••ııın .. h••••••••••••u••••••••••••••••••••n• •••••••••••••••••••••n••••••••••• ••••ıınıııuııınıı ıııpıııııı•ı•ı .. •••-•••••••"•••••••••1•1111111111111111111111111 •••••• 1111111ıııı•ıı1Mıı1111111 ıı ....... ı••M•••M•ı ı1111Mıı ... 11 1111.-ıııt•ınıııı ıı1•• ••••--•-•• •uıı111111111 11 ı.rı. AlCA tongres1ndc, SHk tab!I 
btzdel:I sanat Tenkldçllerı cemiyeti 
de danı edildi. Hem bu eeml~ette 
idare heyeti azaaı olduium, hem de 
ıcnel kurula dah!I bulunduğum I· 
çln, kong;rere ka tllmaıı: üzere gerek 
ben, gerek Cemal Tollu ile Halil Dik· 
men, müracau ııttilı:, Neticede Tol· 
lu ile Dikmen'in muamele&I tamam 
la11&mad11lıncıan, TUrtlyedekJ Sana• 
Tenkldçllerl cemiyetini temallen, 
tek başıma Napollye ıııtmelı: duru• 
munda kaldım. Şimdi, alze, bu .ton. 
grede olup bitenleri kısaca anlatma 
li• çalışacaııun. 

Blrllk'e dahil otug ctört aza mem· rinde bir deneme )'llpllınaaı kı'llU 
lekt•ten beşi bu yıl kongreye katı· dildi. ~ 
lamadı Uneıco'J'U temsil eden Ba Gene. olarak. iki çalı~ma ean,.ı-_, 
ron Mlchel Dard ı.e. Oalataaaray LI vanlar. sonuç fU macteleludı il 
ıulnln eski bir O~etmcnlydl ve bl· sa edilebilir: lf 
zc çok: valı:ınlık gösterdi 1 - Tenkidin ıübJclı:tl! yön~ 

•Elln adamı oıcıunır ıı dCO.I Meh 
met. •Sen ne Ql)onh 

Suatular. hiç konu ına.d tar oa ıa 
dO:ruau, ber biri kendi tat11&1ndan 
konutUYonlu Kahvenin tçlnctc 111 
nclı:le:- d:iha blr canlandılar Sokağa 

Turan gınge.r:cıen de ıı.ııı olulordu 
)'a, gün Qevrilmlf, yan )'Atmıştı Ha. 
cmın Yun\1$ hAIA Oylece cıı.nı)·ort1u. 
DUnya &U&eU Qedlklerl b.r d~u ki• 
z:!Dlll. Gazi Palanın, Jl'ın r.I Patanın. 
hme: Pafanın, .şa:ımtranın üstleri 
alnek plsllklerl)'le noktalanmış. renk: 
il ıuımıerır:e ıü&IU lı:abnde, tarı 
ıırını bahçelere, ot. 1-oımara ı;ondar· 
mtş, tembel. 1'S1z takımı oturulor, 
plnekllror. kimi ele domino, aznif 
om u)"Ordu. 
Yılık Mehmed n ıet.ırdlCI haber, 

bertkllerl.n kataa:nda döntip do.aşı 

yor, arada blr üatüne &özler ediliyor 
du Günlük: ra~Yl arını cıa biç de 
ğ!.f'lrmlş ıornnmüyo•du M eıa s 
Jeynıan gene de 1 ten 

•Var anam. dtd w: en ao ,. •Or 
talık •erin ed diye ke edl 

Yunus lıtıtınl bo madan 
•Ya• dedL 
:Ethem: 
•Y• ıen. pek ı.scaıttı, ~ndl blrez e· 

JI .• dedi, 
Süleyman t&lktl: 
•Bade ııtcıeltm .•• • •.. 
l:tbemle blrUkte lı:allı::tıl&r? Yılılı: 

:a.rehme~ bafkal•nnın aruına Jı::an 
ıırtı:aı Hacının TUnuı et.nlJtre" ,... 
rinde ktpırdarken onlar bh1'tden 
cıktılar. 

Ba ar gün! •!ndr 
dı usa a tard:ın 

JI an ah e arı arına 

Edebi Roman 
da. il'e ald n oose ü.s•Une Clölı:ühlr. 
ler. ııotgelenlrlu, urtnlerler, rürü:rUş 
yaparlardı Allcerden c;e!dlkttn, hele 
evleı:ıdllı:ten aonra her kim olursa ol· 
ıun, hovardıılli: oderlı:.en bile, Olünee 
ıe tadar belit bir ya ın adamııııını 
htllnı tavnnı Uzerler1nc a.ır, yahu~ 

Oyte ,eranll:dll TerE: suıerman a 
Lebleboc E h'm de tJte l>Oylece 
e teri arıtalarında, gül~üp .orıcşe. 

rrlı: baran da u unca b r nman 
~ı.ıııarnlı: l UrUdüler eneye doğru a 
çıldılar 

ıx 

S lkrUn\ln ç.l Dö r b r 
lı:a~ banın l\rabacı, dem r d 

narının buhındu u ıı:aııabanın 
dı~a dofru. ıre giden. genlt. toz ı 
apra ı l"Olun tlfl.Slndardı. fcnct ı 

ba nca. k•!'fl .aırad:i, baS1k. YBı n 
a,rabacl, cıeu:ıtrcı dütk nlan Ortl· 
n llr demtrt kızcllnp dOverll:en eıptr 
tıııır terUyen adamlann blb • blb 
d ye çıkarı! ıı:ıan yorı;ını acaltr ıtu
ıaırıara ıeııre.ı 

OCn"1n aou ıttıı:ıan şimdi o:adsy 
dl Damlann \ızertnde, bomboş, re. 
nl par ilk mu. tı yürtl u a p 

•4. er b r blc-anın tı:ı na ıı:urd 

eu r lda bir ley.r .. tcı: a1aı.: Uat • 

Tefrika No. 18 
munı o yapıeık, aklı, taralı bir rc
&1m ııtbl duruyordu. 
Şükrtl, mengeneye tıatırdıı.;ı bır 

a ahtan ~e.lyor. alnınıı dU'l()~. kı· 

aıı kumral raç.ar a.llanı.rurelu A•a 
CIA bir mM6eneyt açıyor, anab an 
alıp )'11nıbatındaKI klllde uyctu·a:a)a 
ça.ıflyordu. Anahtarı tekrar me:ı e
neye ıoatın:vqr, ~aeyl bll' bafka )&. 

n:na at.rt!lyordu Ne cıı~ıuı ııe en 
ıe .eri dUY\l>Or, ne ıey. 1, ne de gök: 
)°C n gOrüyordu Ak am kll:ar:•, ı 

ııın yııkıııdn lnm~>e ba a}ac'I · n.n 
da rarkı cı .. dı> idi Anahtarı ıı: ~ı 

ee (J 1 b r il dura n • al. deı '! 
r r eu ta ır ı > a ma a<'tllı:, içinde 

bl ka a aktı K l kapıya a 
kı d ı aman buna benıer bir a.nan 
ar onu a amı>•caıı: cı ınyanın c;ll n 

sırı bir araya ge.ı.se onu açac:ık a 
nahtan yapamıyacalt, r•ı>n blle a. 
uah ar kilidin tçlnde, böJ~ yağ gtbl, 
ıu gibi dOnmırecektl. itte, eteyl bOJ 
le tutup bOyle aürtüyor, tanbada 
d~ll, bU:vülı: ,ehlrde, bQyUk şehirde 
detll. kauba<la, ııöz:ün kıaan., dıl\
da, OTada, tek b14lna, aanlı:t anah· 
tarın da kllldln de 1tuııanılını11ca'"ı 
bir ~erde ne pa:a. p ı için, ne de 
ltendllle iL: m o.ur dl)'tı ujlnlş•>~r 
dodln )OrdU 
suıeymanıa & he:n e erlerk•n dük 

YAZAN: 

KEMAL BEKiR 1 
kanın Onüne gelip dlklldller. 90krU, 
Once bı,ını kaldırmadan onları gOr· 
dü, işine denm ederek auıumaedl: 

cBu:rurun.> 
Süleyman da ıülerek: 
Ne haber ata? Ne'dlyonb 
Şükrü doğrularak: 

•Anahter .... dedi. •Yl'PIYOZ.,.• 
Buralılar ııtıntıdan ne yapacak· 

Jınnı şa ırırlar. Leblebici ~hem, 
a11nkl bir baltedecelı:mls &lbl, sanki 
pek anlarmış glb.: 

•Kilit bu mu?> diye baktı. 

içeri alrdl, kilidi tezg ht.en •lıı.ı 
ev.rd , cevirdi 

Kimin bu• 
ŞUkrü, ı:ımın oldul!una önem t e
meclcn. d,ışUnmeden · 
•B~ln .• dedl. 
Süle)man, Clll ın dalıııu Ilı:! yanı

na. batı:ınıror. tanı duvarlarda a.-ılı 
Aleti, edan tı bot boŞ geçlılyordu. 

mr teneke çerçeve tçlndekl ıoıutı:, 
ulı:er reamlne gö:ı;Q lllştl Bu na•m, 
Şilltrünun, kendi aake?'Cleylı:en fılen 

•R•beyglnln ruınlydl, Nlyır.ı bir 
bahçede, tulumba onanmında, tu. 
tumbanın blr ye:lnl aıtıştırıııak Sçln 
anahtarla etr&flnda döntrken tUt 
diye düşınUş, buralılann allflOadı ı 

bir tll!'2da ölmUotU. o r.aman ver m, 
dtmlflerdl Gençti, alnllı, uılU)"dll, 

herkes aeTerdl. 8!lleJ111an resme b• 
lı:Arak: 

•Çlb çıh • çıh!• dedL cAskı:rdey· 
ken ha?• 
ŞUkrü te Aba dayanıp ona baktı: 
•Hı .. • eledi. 
Ethem, e.ıncıeıı:ı litllldl çe-rıruıııı;: 

cNedlyon bunu ııArth dedi. 
SUleyman bot bakışını bu yaua çe-

vlrdL ŞUtrU Cle ona dOndll: 
•Anahtar.• dedi 
Ethem meııseneye baktı: 
•Bu mu!• 
•Ha".• 
.Ey( .. • 
8Uleymın •ılı:ıntı:rla ;erinip C3D

lanarat: 
•H•de len,• dedi, •Ne aorup duru. 

:ron? Demirci mi oıucen mübarek?• 
Öçü de atllil•~ll. Ethem: 
cSoruyoz !en, batı.yoz .... 
cEyl • Baktın işte .. Jlade, ı:ıcı llm 

gıırl • 
:r.tbem lı:.llldl lı:üttec1elt te74:lha bı· 

rsırtı. hine ılt!z Şükrü, onu al1$kıl • 
!ıkla düzeltti, eline alıp kendi bildi· 
l!I albl toydu. 

cLen haberin 1'&.r mi?• dedi Sll· 
Jeyman. cDor~lu nr ya, timi alı. 
yor, blllyon mu?> 
ŞUkrtl hiç ııormaclı, meratıanma· 

dı. Bu kuabada herıı:eıı meraklıdır. 

Aralannda bazı muab1JJ aorunen .Al 
lahlıklar da 1'&11111, ama ŞQkrünlln 
hail onlanntı gibi de de~ldl, 

cTahıı1ldar Bıtln nr ya, onun ki· 
eını • dire ekl,dl St\le-yman 
Şükrü, lfte o r.aman donctu, kaldı 

Darandı:ı tugl.ltm .tıyuını rıltı rıkı 
tuttu. <Oe\amı \llfl 

Baııı jl'üçllllı:ler yüzünden aon d•· 
lı:lkada halledllebllen l~ercıen aonra, 
Napoll e, Konıırenın açılış günü, P.· 
blh aaat ııelı:lzde vardım. Bereket da 
ha önce ı ırat arzumu aerelı: genel 
&l'ltte er Mme S. OU,e Delaton•a, 

erek ı.crtlp komi eaı başitaru Mm!' 
raıma nuc:ırelll"Sl' blldln:llg1mdeıı. 
b ıım cemlyrtl bekllJoPıarcıı. Ancak, 
tllt ı •mız kl'.sin o •raıt maıeım de. 
ildi nınaenaleJ h, ne otel, ne ta 
konu~nda blr.e tahst.ı tdllmlş bir 
fo yoktu Hatti, otel 1 nı h•lle~tllı: 
ıen .r.onra tnm saat onda, Napolldekl 
toplantı yerimiz Palızzo Reale'yc 
ı:e.i.lp sekreterlere kendimi tanıttı 
tım ııaman hem memnuniyet, hrm 
de hayreıte tarşı!Andını. Çünkü, 
Ttlrklyeııln tek temallcl)'1e de c:ıı.a, 
lı:OJli:reye tatllm&.61 onlan memnun 
etmiş olu bile, hazırlıkaııı oldukla 
rından ne ba7r&11mu:, Otekl llllllet 
!erin baynklan ar&litnda dalplaııı· 

yordu, ne de kongreye katılan mil. 
Jetlerin klırtlan ara.sındı bizim ye 
rlnılz ;e lımlmlz ;ardı. Bereket sek 
reterll'l'tlen Mme Carıa•nın )11rdıml; 

vı. AICA ltonıı:restııın meraalm ve rlmlcrln kesin anlamlar kazanın 
ftaı.ran mQzelerlnl tanıma cephe.al engcle1lr. ,, 
ha:1ç olarak, müzakere rııecetı ko- 2 - Terimler uman tçınd• 
nul&r ıtı:ı taneydi: Biri, Sanat ten.. tamca kesinleşebilir. ~ 
klellnde usul n terim mrııeleat; Ote· 3 - Herteye rajtmen bir ~ 
ki de .. nu uerlnd.elı:I rormun gün• denemealne gidilmelidir. Bu, bl ;,', 
lüt haraııa ilgisi." Bu konu, klA· aa te."COmelerl tolaytaotıracak. d;t' 
sik sanat tormu olaralı:: tkl bakım· hükQmlerinde dünya. tenkldçJ1 

dan ıncetenec,ktL blrl~tlrecelı::Ur. t 
I ı: toplantı, B1rlltln ıtunıcuııu ye Kendi tebliğini Jllplr Tt ııııııcl,., 

kuruteluju gtındenberl ba~anı pa.. turumu ıcıare ederken, Hollan~' 
\il Flcrt'ns'tn OIQmU dolayalyle ıoe. delrgut Hanz. Jaffc'nln, müetJT•ı.-; 
relcet tceea r be1lrtllerlnden .ııonra. nat konuaunda, 19M İatanbUl ~ 
Pa'a o Rea ı:ln gerçekten 1btışam attaiııdekl IWa tebllllml hatırlat rf' 
lı sarııJ n•roııu alonunda yepıl Eski Tllrk su.sıeme sanat!ari1l•~ 
ctı P ı lı: aııatlarla llglll tenlı:idde günkü mUcenet sanatın yaı:ın1 Ol' 
taltlp C'dUe eı ııauı ve kullanı.11cak ı aret etmeal, ne7.aket eseri d• 
mü terl'. ı rımıer nıe elwnı Hamı tabii beni çot mrmnun etti. ili 
Jatfe'n ıı b kanlı ındalı:I Hollanda Kongrenin sanatıa şekllle ,..-
aekal3 on • um görtlUW teıılı:ldçl· mUıalr::erelerlnl öbUr yaııımda 111 

!erin t lroklJle ha:ılrlıyacall:tı. Otu· cacım ~ 
nımu, tnnınmış sanat. tarthçlı.l IJ. ;----..,--------~ .... 
ont!llo Venturı açtı. 1 

Yeni Belediye Reiı Kısa bir konu marta bluat sanat 
kcıımealnln geçtl'tllğl anlam d~lştk.. 
ıı1t1crını belirtti. sozu Mmo Nlcco Muavini 
raaoıa•ya verdi. Ouek Nleeo ftlo- ,,, 
la'nın çok de~rll ye hakikaten tı• Münhal bulunan Belediye reli ~ 
t.adane lnceıemeal, gerek onu ~kip avlnllfilne ~!Ak ve iatıaıal' ~ 
eden Hotcmann'ln biraz daaınıt, dürü Fahri Patı:eoy terftllll ~ 
fakat kunetll Te canlı lı:.onuşmaaı, olunmuf 1'C dUn vazifeye ..,.,ı 
gettlı:, fl't.ul çtınü oturumda bizzat tır. ;. 
Jafle'nln, Raedetker'ln tebllitlerlylc Fahri Pak10y. htlut fştrri• " 
bunlar Ozerlndekl tartışmalar, ,u Karaajlaı; Kurumlan, Veterllle~ 
noktaya geldi, dayandı. Zabıta Mlldürltı&U ıı:ıerınc bak 

BuaUn kul.anılan terimler, oku· wr 



herşey; 

DAHA iYi 
temizler 

dün redi 
miting yaptı 
ATANÇ, iSTiMLAKLERiN KANUNA 

AYKIRI Y APILDl~INI SöYLEDI 
c,;; HP. dtin lınmı:ı: ıı nıubtı>l f 

l!f'mı!crtmıe kapalı •e açı • olmak 
O:ı:ere '1 Mç m toplaıuısı apmı•· 
ır. Bu toplantı arda konuşan ha· 

tlpll'r, I> lh-a lkt sacı! problemler 
üzer n t' umıu lar vr- imar faa
l ~eti n n plfmaız o,u urıu ten· 
k t etm ıercı r 
ltO('Ul l"iTO \P\" \ DA ki 
KAPAI 1 TOPI l~l 

Kocamı.ıs &fapaşade apı atı a
pa ı salon toplaııtunncıa l tanbul 
C ap -cıa armdan A nam Ba-

cevapla blklkl hQvıyetı olan tola· 
lltrr :ı:lhnlyetınt bir de!a elaba or 
taya koymuştur. Jo'uat Köprülünün 
bugtınkO Vatan ııazeteslnde bu 
bf.yana Terdlğl cevap çok oayanı 

dlkkattır KliprCllü öyle diyor: 
•Mille ırn köle ıı bl kullanmak is
teyen '• kenelllertnl herşeye ka· 
d r ııanııeden ellktatörler ve ırnrcıuıı: 
arı k~~lilt reJım m l et yalnız 
ızcııraba Vl'I telAkete "\'e bat•a mab 
va Orükle:nlştlr Bu haltlkat bun· 
elan sonra ela cıet "1111.Yece-kUr 
k fJ 'f , ftl' SI 

c H P Kumkaı;ıı merkea oca~ 
nın tert p et.t tı lı:apalı aalon top
lantısı cıon ııaat ı 9 30 da TGrkel 
C'aCldc ndelt babçel kahvede ya
pılmll}tır. Saat 22 ye ıı::acıar devam 
eden bu sil asi toplantıcıa latan bu! 
m lletveklll adaylarınelan Mebnırıı 
A~ c·v. Kemal ~ıın1:1roıııu. Yet· 
varı Bezaz söz aımı~lar. lklldartn 
tcraatını tenkld eımı~ıer "\"e bu a
rada paha!ılıktan ve lktlSaıii du 
rumdan şll~l~ette bulunmU§larcıır. 

Top anuyı takip eden D.P. ille~ 
hat bin bazı ı;ö:ı:lerlnl ııarıııtuıer
le keıımelte yel tenmlelenıe de bun 
elan bir netice alamamışlardır. Z:n 
ntre tedbtr erin n altnelıtt bu to., 
lantlvı büyük b r ha~k topluluku 
dikkatle tak: 'P etmlttır 

* 
Tiroli Manisa'da 
«D. P. payanda ile 
Duruyor• dedi 

ff utnst lubabtrlMlıuteD 

Manısa 17 Şlmdl~e kaelar 
faa \'etlel'ln! merkez kaza ve kö:;· 
!erde t.apalı ı;alon toplanu:arı Ue 
de\am ett.ren slyui partıler dOn· 
ilen itibaren açık hava toplantıla
nna ba.5lamıilardır. 

Dün Somada yapll811 D P mi· 
tını:ıucır konU,'lan Samet Alaoltlu 
1 ap ıkları ka.kıımıayı rakamlarla 

• Uade ecıerken, aynt saatte 100 
metre tlcride b~ka b r meydan· 
da HOr P mit ngln<lf' onu~an 
Ra111p Kara06lllanoıııu cBu adama 
lnanmavın. Ruamla:-ı tanrlf ecıe
r k ı; zlert ljftal etmek l.iıt yon el -
><'relı: Sanay Vckllınl )a anlamı 
ur 

Bugün Kırkagaçta yapılan O P 
mıtını:ınae Sanavt ve Sıhhat Ve
k l ert le Mec115te yaptıgı aon ·o
nutma.Slyle Us edekl yertnl pran• 
t ı l'n m(lsta.1' 11 e.,us adan Hlit
meı Bas ur kom mu arelır. :er.vur 
ht r zamank g bl muhalefet p&r
tıı;I !.derler.ne 'i'e bllha&&a HUrrl• 
Jet Partıaı.ne çır mı tır. 

Bundan sonra l;alll.an CHP. ml
tınııı ı:a;:eı. hareketi\ geçml:ı :re söz 
alan l\lan16a C.HP. ada)'I Naim Ti· 
raı O P lt!tre ı:ere .. eu cerabı >er
d ten ı;onra &az:erln ÖYie blt•r
m ur 
•- O P pa· ancıaıar.a tutturul· 

mll.5 b r bina a benziyor Bu b -
na 27 ektmCle )"lkı acak, Manl!.aııın 
&bined.e.xı Uç uk1li er. o enkaz 

a tında kalacaktır, 

H. EKMEN 
f R R ı l lııC'ld"l 

ca.1' askahı Kııraıbralıtmo lu bu 
köylünün atzına bir tokat ve ;um 
ruk '1.ırrnuştur 

Y IZı.JC' 00 ı C H P. il olan bu na
lı>'" kö\IQ!erı tokat atan o P. ıı
v l nç etme~e .kalltmııılardır. 13u 
hld ~·~ j1U1elarmalar yot m~ \ e 
t.o ... aı atan D P 11> 1 taraitola ı:öttl 
rerek muhaıaza altına aımışıa,aır. 

C H P roplantwndıı ı..-on\Jjan 
Dı Zaımoğlu ~.P bo;ı:zuna uı;
radı, n<.'lai 2aıerı 2'1 Ekimde ka
Eanacatız» de:ntıttr Otreaunda c. 
H P nın tazanma oaruıı ço!> art· 
mı tır 

BA~\ EKi~i UltRLAllK IK.-. 
\AR.\L"~DI 

Tı""bo:uda Baovekıll utu·ıa;-an 
Mehmet adıncıa blTI ellnOe!tt me
J~ea ratının ka;maa rle ye.""e 
dOşmtıf ve yan&ı'&k hMtahaneye 
ltaldınlm!iUr. 

L Cll m:' e: ı 'El,,, f?ti m 
KAFALARI 
ÇEKiYORUZ 

$tl.l"r lıMtaıııına Y'ıtlialanJ11· 
lar, ln~ülln diye ı.ıvn li1vır 
ı.ıvran17orlar. ~ma yoı.. 

'Of'rltn ,-oı.-Y ( 'tıııl.:fl ılllrlı: 
,-oı. ... 

\ rrrnı haıııaııııııa J 111.:•lanan
lıır lı?ptonıı.ın dlJr. ı.nır in• 
vır li•Hanı, orlar. Ama )ol.:

~f\drıı )oı.~ t finliö dih1x. :rnlo:. 
splr1n J01', ldnln :roı.. ronta:r.n 

filmi Joli. Hl~ı ıı b l•taııın I· 
ra.1 lt:'ln !Azım olan ryln ço:n 
JOI., 'Qnl;ll dorl7. JOI.:, 

R n 1'r&d11r ,oı.ııınn ara•ınııa. 
l·ıaııbul ıımaıııııa J3Dllljan ,,.. 
nıllnln ııelrr Sdlrıtlılııl ııue
tr ~aıuıııarıııcıan öcrrnmrı. I•· 
~ı, r.n «ödr.rlnl1~ bf'rhalıte ıtD 
bahur de taı.1ımı tır: 

ccl~taııbul tlr1ş ıomrllı.: mll
ıtfırllllctlıılın 16003 \f' ll!(HM !'&· 
Hlı lırJ anıı11mtlerl,-lr. on bin 
ıtolarııı. ıl• l.:1 l ı hal eıllldl.» 

HaJ dl ö) leJı;e be' lrrl "liret· 
feh T ıırı.ı, rıılıı •nefiııe kadeh le 
rl lıaı kJ il loialıtıralım .•. 

AD'A" \ t: ı.I 

Arna « iki i dar bir 
' 

tertip peşinde» dedi 
CMP lideri, memleketin istibdada gittiğim söy· 
ledi. CMP bugün Taksim'de miting yapacak 

CM P ııenc ba:lkan vek , FUat' Ama 20 c • mcıe Ankııracıa :ı apı
Ama. cıan ~a.lah, nönOnOn bu u,1 lacaıı: o an bu'Vtlle CM P m it mı n 
elutu e!tlıp~ e l'hrlmlze ~ m ~ cıe cıe b !'" konUljma yapaçaıtnr. 
tır. l'.\1.1', Ço\T U'ı\ '\JIT"~I 

Aqam üzer CM P ııun saat ıu ııa Ça•a ca 
dlıı y'e ı:örüşen ıııızetec ere Fua• mcr:.ı:ez nde r aç k u u top a' 
Ama. Uıııalt. Kü alı~ a. E5k eh r, tltiı tcrt p etml • r Bu t 
KJI'§ehlr, Yozırat, Çorum ve ı;on o- C. M. P. 16\anbul acıa1lannclan a 
lr.ralt lzm tt apı an c M P m::t n:: vtıkat saııııı: Batum o MOnım h 
lortnde konuştuırunnu söy cm ş e tafa St ek b !'"er ıı;on 1a ~ırpmı 
lnt ba arını anla mıştır !ardır 

Ama. lzmı e N'ne b ner.-en. l it o arak kürsü 
ga.rcla. Rfflk Koraltanı karşılama)'& lstanbu ada lanndan 
ııe!en \ e ı: Ualen.nGc D P rozc• Mustafa sc.ek cı ın 
bulunan .ıazı va•and&&lann ken- 6 ,n ıı nn.sıı el'" eşt 
dilerlnl aııu,:adıklarını eö lem demokrat ı. !'m ek er n ne ıı >J 
ve cBunu. blZlill o blrl ktc K .en merhaleler ~:nak ır cbur c• n:.1t' 
ııazeteeı arkaılaşlar ııa görcıüler. .talelıklarını ızah ctm \ D p n n 
Kaı1iılayıcılar, snf ar el zıtmış er- ta~ıp c t · g yo un m m • 'I l'n • 
dl» ııemı.ş \"C C l\t P. nlıı gene' ola den ve sıılt tıertuı ""' uıcak bir dik 
rak yuı·<lun her yerıncıo kUV\ etlı tQWrlCıge 11ııptııtını fl\Ul' e tikten 
oldu!lunu ıtacıe eımıoıır. sonra. ı:l7 ek lll tnr ıııncıo ver ce-
' AGO" R•ı;'IOHA"IH HIR tın z revl r bu m lJUf'ke•te özle-
""""" \ t:"..:(ıt nen aranan tmokra.; n n tenıo-

Arna, bu aracıa. lnönU ı e tren· ıın atacn.t. u aııcıaş ar ııor le mü· 
de, vaııon - Reatorancıa alı:pm re retıeh b1r l arını teminat a tına 

r 
üijlü«•IDJ 
indir, bindir 
Edebiyat. 

R 
rJ<m dan ı Adnan !\lende 
rr.s'i ha1ll rahatsız edl1or, 
bir. Zttrr kadar ılı:llendlrml 

;ror, lkl. 
1.5 yıllık tutumu bir yana, D r. 

lktidannın deli mez B&ffeklll. ye 
nı eçlmln arllffinde yaptıtı !ko. 
nıı malarla ,,ıı ıcrç~i pfllac.aıı 
bir pcrvisızhkb orta:ra lıoymu~ 

ııır. 

Ha ın lıurrlJf!ll diyor unuz. bu 
hürrl.rı!tl c.ıı P. verdi mı dl1or 

hpat hakkı dlyonunuz. c n r. 
bu hakkı tanıdı mı diyor. 

eçlm Kanunu diyorsunuz C il. 
P., bakim temııı.atını batırlaıı)or 
ırunuz t'.11 r., 1 oplantı \'e Go5tert 
l llrU3 Uderl ıilizUnll tamamlamanı· 
7.a \akit kalmadaıı ıene C.H.P
ltadw.lar-:9' t.ab'I lcr ~ualre n ı. 

rr. hep c.ıı.r. 
Peki hu millet c.n P. 11 nedl!D 

ala ağı eıtl'l 
\fnı akıbeti u..r. l!,'.ln nıuhte· 

mel ı:onnck lmkAnuz mıdır? 'e 
Türklyrı lkl parlinln, muanen ta. 
rlhlerdekl &:Udlleuterine m&hlclim 
mudur'! 

* 

8ATPAt 1 

"' ne çal'9 ki, wnuUucu lD anlıpn 
utancına da ka,-ıt ı:t kalacak, 
muasır meden"et düzenindeki 
kadtrtn 1 çtlmelf'yertlıtlr. 'I urk e 
bu detHdlr, D P. bir 'I urklye par 
tlıl olarak bunu kabule mecbur· 
dur. \"f' bu bakınıdan C R.r. gc. 
nel 'lıaşkannua, rejlm dava ı bir 
dıf rmnl7rt Te itibar mı.- elttldır 
dtylştne aklın katılmaması ım 
liannzdır 

* \dnan lillcnd r1: çlaı lcampan 
yasına çok kot!i glrdı \"e n ho 
bir bava Jaratıı. Undl muhale 
ıetıı bir külfet daha dbjmUf bu· 
lnnuyor: nu ban • kapılmamak 

l oksa il I'. aln d tlşnıez Bil~ 
nl<ili nr. dr.m " o.indir C. DAL 
ta bıncılr Gunall J, bu ru ve 
pertş:an, müzelik lilldro ile millet 
onuııe naul çıkarbr mı drmı '! 

Buna ka11ılık : •lnd r Mende 
res, bindir ıcndere bo perlµn 
"" m Uzellk • \'t"Sa ırr. -rrsalre de. 
mr-k çok koludır. 11"1"• Jnlinu 
ntın bütOn lsted 1 lktldann d~ 
ttşmffi "' c ki u ku uııa knu 
mutdlr ıtbl bir tc.'S' ml ıöylC"mlf! 
Runa kar ılık da : o:'llenden n 
btıtun anu u lktldardan dn'1tle. 
mek ve » de.ınl'k ondan bile ko 
la) dır. .. 

nuıılar laf. Şımdl TorklJe l\ltn· 
drreıoten \'&ad beklı.,.or, t'Ud. 

n P nln ~ptıkbnnı bn mUlı.-t 
ll'ndere kadar bilir. Bu millet, 

usttllk, D I' ııln yapmadJklanru 
rend.,resten de ısı b lir. l\I nde Seçim zamanı 

hapse giren 
C. H. P. li 

meğl ~edikler nı vt' olr mUe1'1 aıacaıı:.arcı.ın elem t r 
cııobbet» ettik: erin söylem • la- Daha sonra kQnsü)o ı:t' en atU· 

Kalkınmalar, yatınmlar, hlr iki res midem ki r~.,. ut or. reylPrl 

kat bu c60hbet» in mıwlyet baı.· kat SaClıı; Batum •Demokrat Par
kında bir §e\' 603 le."!lcltten d.kkar.- t n n rota ter b r part hOvıye~J 
le kaçınm~tır 

~blrclnl imar t~ebbll~lerl.. bil mlzln karşıhf;ında, ımdı ., ka.. 
tın bunlar D.P. iktidarının de dar :ra.pamadıkl&nııdan hanıtlc 
il mrz Batnkllln., hasın bir ı;u rlnln ö linU vel't'blll.fo~ Bl:z bu 

Puat Arııa. daha sonra. B.z za- taşıdı mı ruU alledt' etm en h ç rur t'ulyor. nu btıaı .. ıc isteriz.. 
b r fert 1>u me ılek~ e ı;;almam 

ten O P n n DU lcıçe taı;fl~e eel le- tır. ltıraI etmeı. llz mdır , D P. 
ceğl kanaat ncıe:ıız Millet 27 ekim mc:nlekc•ımızdc d mokrll6 ~. ıı:ur
&eçım eri lo 'lu llJ n formal.teı; nl maktan acizdir. Bu durum muvace 
tamamlıyacakUl"I> cıemlt lr. 

•'anedlleblWn ki, kalkınma kal Al ti ;nutuklar devri ı;rc;tl On 

llahml Berbo1 bildiriyor 

S Hıs 17 - Şe!ırtmizde Cafer 
Qeltk adında blr c HP. 11 tkl ı:;e
çım devresıncıe. ISt'IÇlmlere on 1ıÜD 
tala cezae\•lne ı:tmıekıe ve reyini 
cezaev! Hndıfına atmaktacıır. 

Cafer Çelık cıan ı:ece D P. nıu 
il merkezınde yaptığı toplantıya 
ırttml6 ve eırara küfOr \'e haka
rette bulunduğundan m~hut 11uç
lar mahkemesince lkl ay on ıran 
hapıı;e mahkum edllmlşhr. 

ul!4RtR ı.l<il 0 1 S\,IH!n heslndC' Dcmokra• l:'ıu-t o rey \er 
lkt'elar muazzam bir tertıb n ha mek memleket mız ıı ıatıraplarını 

zırlıJı:ları lç:.ndcdlr. Eğer lşblrll~ B}'ttırmak, az :ı: \atanımı:ı:ı ~e:l -
den hOrrty t.slzl it uçurwnuna &0· 

olsa) dı D P. lktlcıan çoktan tes- ruklemek. ve bir parti dllrıtatorlO· 
llm etmııı sayılacaktı T&rtb.e n-
tlkal eelen ı~blrllltı n... bizim. h Q ğünü iktidarda bırakmak cıeınci.-
btr parti Ue ve hlo bir aurette a· tin demtııtır. 

ıunmadır, 7atınmlar habtth, imar br 1946 ile 50 arasınd:ı. idi. Jklnd 
bir kefifl)r. G"nc rarzl'dUebllsto bir IMG 1 trml oraz. D P. nin de 
ki, bunlan anr.ak ll.iP. lktldan. dt· tı mt'Z Ba l't'klll, Zt E kımc kadar 
fi mez Başvekili u1ulnde yapabl rejim mrn:uıınıla o.rih konu maz 
11r. Ye bu fanlann ı;ilul hatırı ıa. on imtihanı •medeni mulı&le 
ufruna. Turklyrntn allak bullak o. ret. bibınd:ı. olur. l'akat b r. hal1 
lan &'~im duzenlne de ro:t yn temenni edl,rornz ki, lllendtr sn, 
mulabllsln. }'akat 19S7 yılında, D.P. omzıınd:ı, cerçekl~t reblldl 
~un'I peykler dP.Trindr, bir mili~ et trk TAl(I cmedt'lll mulıalc:lct.. 
lin meseleleri boylece bltml~ u ten ibaret kalmasın 

!&kamız kalmamlljtır» t·.~.I'. ımt,Ko\ '\thht.I ,-ııahıur mı:- Tarık BU(;RA 
Evet, önce hurrl;ret. D'1ıl dl1ru, 

Cafer Qellk 1954 ııeçimlerlndo 
ele ayni suçtan aç ay bapıııe malı
kCım edllerek reyıııı cezaevmele 
kul:anmıştır 

Ama. Başbakanın ı;on nutukıarı 
hakkında ela tunlaıı aO~lemltUr: 
dlendereı;ln h Q b r konWJmllı! 
haklı:ımta m&bet 'eya mentı b,r 
aey söyllyemem. Çünkü o !lir ı:ıln 
kOUeyl irtica Ue itham celer ve n
klllbt metbeeler Ertesi gün, tnk.· 
lAp yobazları diyerek keneli ken· 
dta.nı tekZ!ı;ı eder. Bu t p komı 
malan itiyat lıallne ııetırmıo b r 

DUn C :\LP Ercnköy u;tıı.ı;yon 

me) dııuında b.r mı l ~ lr.rtlı> et· 
ml.§ı r Du mltıııı:de C l\I P i · 
tanbul ışçı acıay•arınelan HOSc ın 1 
Atayman uzun bir konw ma rapa 
ra.ı: ha;s at pahalılığıncıan balıet· 
m1~t r HCl5evın Ata}ID&nln yaptıtı 
bu konu ma zaman zaman alkıt
larla ke&llm~t.r Mıtonı: aaat 1'1 cıe 
a;ona ennııttr 

'-------------------------,j 
THORNBURG 
BEYRUT' A GİTTİ 

Pakistan 1 D Almanya ticaret 
Kabinesini Heyeti reisinin 

oahtiın. beyanları üzerinde tlur-
m&!l: ~ybudedln ı--------~------

Şündrigar kuracak Vıerdiği cevaplar 
ı tirk llabrrlrr AJarısı Doti 

Bir mUddetunbed Iat.&nbtılda bu· 
ıunan (Amerl1ı:alı lkt.i&atçı Mu: 
Tbombu!'2 <Hin ııece Be)Tuta hare 
ket etmlştlr. Hattketlnden önce p 
zetecı.rrle ı;örQşen Mr. Thomburg 
bitmeli: üzere olan lktnct lı:ltabının 
Orta • Dotu memleketlerinde eon 22 
;ıllıt dQruaıu tetkik et.tiflnl " 
dünyanın bu k.Wnını Amerl.kalıla:ra 

tanıtmalı: n daha 1yt anlamalannı 
temin etmek mıı.lts&dını heder ınttu• 
tunu 1Hb e•mlft.lr. 
Turcıumwıda yapılan seçimlere da

lr blr ~u&le, lkiaatçı ııcııebl oldu· 
tundan ce1'8p beyan etmeatnln dol
ru oımıyacaıtını ~yleaı~ cİll:bahar
da dönelülüm ... aıq,ı bo bol konu
euruZ> dtmlttlr. Mr. Thornburıı •en 
dotru kanrı ve netıcerl millet ten· 
dl oyu ile tublt edecrlı:Ur> diyerek 
,uetıecllerden arnımıştır. 

Ama, cmemleket n yep,e:ıı bır e· c H p d 
15tlbdaCla e1oıını llltt ğ nlıt bellrtm ır a ayı 
ve Türk basınmın durumu h&kkın • • • 

da aunıan sö:rıe.mı~tır. h kk d hk'k 8~.e'ı~~~ b~\~n ~ıl 1çlnCle. ba· a ın a fa 1 at 
&ınun12ın ve ıneıısuplarınuı rejim ld 
dAvAaı utrunela ııös\erdJkler1 fe- açı 1 
dakı\rlılt, cıcıcıen takellro !Ayıktır 
Şunu da ~nca Jtacıe eıı:ne~ı b r 
borç bilirim ki. hemen lıepı;I tte 
kı:;metll ııençlerımızdcn mütCŞek· 
kil olan muhabir arkaClqların bu 
uğurda sart'e~tıklerl ı:ayret. meruıup 
oıcıukları mOeııenıelcnn, .bcpfmızce 
malllm 01811 tecıak6rlıklarının da 
üstüne çıkm~ b r cıurumcıacıır. 

Rnsusl Mubabırımbdtn 

Babatt>kl 17 - CHP Kırklareli 
il başkanı rn m ııeneklll aelayı Ab 
dOrrahman Altuğ hakkıncıa. bugün 
D P. m tıng ne milel aha c ett,ğ d 
cı 116 Jle tahk kııt açı mı ur 

Kara ı. l7 - P&k~tan CUmhur
re:t. 1& eneler Mirza, MO!.IUina.'1 
Blrlılt Part:.sl 1 deri ismaıı İbra· 
hını şoncırıı:ar-ı yen Pllk111tan ka· 
b nı>.s!nt kurmağa memur etm şt r 
Şüncııııar ~eni ka"ı ney kurma tt'k 
ı tını kabul edere:. Baş>ek ı ıra 
u ile CUnı ıurre..ıs önCınııe ana a
şa ~reğlnce a.'ld ıçmı,t r 
Şanıır gıır \erd g be anattn ka· 

bine uaıannı bu gece vl'ya :ı:anna 
kadar s~cceğlnl ve yeni kabin 
nln dört ı>art nın iş Jrakt ile ku
ruıacaıını sö~leml.şt r. 

-cıo•>--

Pinay, Fransa 
Kabinesini kuruyor 

Bundan ııonl"81!ı ıç n, bllbııssa u 
11on ıranı erde, ttJ lmln k&C1ertnı • ıo· 
Jln edecek •tan 27 e.ıcımın, müs
bet bır neticeye b~lanm11t1uıda, 
b&'>ınımı:ıın ve onun kıymetli men 
e<ıplarının tar 'autc.er o kar
tı karşıya bulundu~u. ını.:Arı ka· 
bil olUU}an b r h&ltikatt.ın 
eu;C:-;KC ı\llTi!'t. 

in nonan buırnn Babae k e va· 
pacağı areı dola ısı ıe ehr m • 
ze gelen AbClOrraııman Altuıt. 11a
bahleyın O P. n n açık mltını: n n 
yapılelığı me dancıaıı ~erken k"n 
Cl!S n bilyOk te:ı:ahUrn•ta bulunul 
mu.ştur Bu durum. satcılılı:ça A'- Anaıtnla AJan~ 

C. H. P. ye ait bir ieP 
kaza geçirdi 

tutun, O P mltln\rlne mUtlabaleıs Pıar s ı 7 - Yeni b0ln1me• te,-

Ankara 17 - Buıron Elmacıa~da 
CHP. 11lne alt b r jlple b.r ka.'tl
)'on çarpışmıştır Jlp!n lt:lnde bu
lunan !:rtutrul Yurdakul. Fevzl 
Tanrıvercıı. Gw Doğan 'Ve Emin 
Ö:ı: ağır eekllde yaralanmışlardır. 

Arna. buırOn saat 12 de TaJts.lm
ele yapılacak olan C.M I:' nııtıne.n 
ele bir konU$ID& )'aptıktan ııonra. 
öbür ıran Bunıaya hareket ecıccek 
\e Bur&a C.MP. mit ng1nde de bır 
.konuşma yaparak Ankara!• dfiııe· 
cektır. 

acıdedtldlll;ln4en ha;tkıncıa cıerhal kO ile ııôrevlend rılm o an An
ıtabıt ıutuımu \"C CIOb~ a:sı ne but ıo ne Plnay. CUmburba~kanı lle 
auçlar malıkemeoüne ver11nuştır. ı:örtı erek muhtdlf siyasi alt l't. 
Yapılan muhakeme sonunda buı lt>rlc yapt.ıtı istişareler nm net ce 
hususların tahkiki için duruoına sini blld rm ştlr. HOkt1m t ı t ra 
bll!ik• bir güne tallıt edilmiştir. ki kabul eden ı:ruplar a ı: nl kıı"ıl 
İnönü konuşurken cıerde.ı;: ed ı-ı nC' kurmaıta çalı~aca ını bel rten 
ını.ş olan Abdurrahman Altuğ ııa Pına • •varın saba!:! mecl:.5 huzu-
aerbest. bırakılmı~tır. nına çıkacağım> <lemtşt.ır . ._..... ....... " ............................... .._ ................ " ................ " .. ''"'"'""""' ...................................... " ................................................................................ . 

s ı yosı hoberlerın ta r afsız hiköytsi 

D. PARTİNİN MÜDAFİLERİ 
çımden ı.eçıme• ortaya çıkıyor· alt p • ayınlacıııtı b r caçılı: mek· 
du Nıtekım. E\'llyazade, önce tup• ta. dayw Ea bakanıı. d 
J 95' eeçımıertncıe daha doıtnl- a nl ~e) ı tantye eden :f:t"l aza· 
su, 195~ seçımıen cSatbı mi • de. tevkiften onra Ankara oe
llnde> boy ıt&trrmıo \C o ıran- zae\·tne r.«wkecıııırıten. Bavar'a 
den, J9S'1 ıseçlmlıPrt ısathı mAlll- ı:ônderıı .rı telunfta ~;le diyor
ne .tadar, ortallktan cıralp ol- cıu : •COk tyl hatırlara nııı ltl, 
muoıt tU Anl~ll811 Evllyuade, d nl~tıml'k için ı::elCl!ğln z Çeş
tam ao;acıına yaraşır b r ııekll- rne'nln ıııcalarında. a lem \'C 

Bundan tıç ıun lince ııaat 13 eı de, tıplı:t bir ıevll> a» atbl l18- ben 6 ze bır kara gOn do ıu ol· 
ralann~ S!rkecl'ck!. oar•ın sol ya reket rolyor. Ve neelcnse cB.r muştuk. Ve bu el06Uuğumuııa, 
nındaltl ııerrtk ataçllltlı meyd&lJ. ııörünOp b r ka~ boluyorı> du a!Clıkınıız terbiye ve klll"aktcr 1· 
cııı:ta, ı;enç ı:örUnmestne rataı11n •Hafızai b-er nisyan cabı lınyatınıızııı r.onuna kndu 
batlrtrn ı;öbek aaııvermlf, toınb&- -y muhafaza edcceııız. Ben tıkır 
lak yüzlü ve Jieivert elb!Aell biri, ile malüldür• mOcaclele$ne atılaral"~ aeçlınler-
çevrestndekl birkaç kişiye bara· do talihimi muhalefet aaflann-
retll hararetli bir şeyler anlatı- «H&fızatr.rı 11111~ an ile ma· da cıeııe:;eccııım eler demez. evım 
yorııu, Eller111l, ııöbejj;lnın altın- lül olmı:;anıar.» JllM ~eçlmler1· ı><>llbler tarafından aranıyor. on· 
da lı::avQtturan 'Ve llf araııında ne tekaddüm eden ıranıerdekl cıan lılç bır §C~ çıkmayuıca da 
sık, sık. «Bu ieJer, Muhterem olayları tyıoe batırlıyorla1'Clı. b r lttlra lle kııI'§t kaııııya rıetı• 
Reisicumhurumuz Bay&t"ın ve Evlliazacıe. 1954 yılı Mart ayın- rtlerek. bu aabab 611&t 8 de has-
Başbakanımız. babamız Adnan da D.P. elen ayrılmış ve cıayısı ta yatan kanma ve u7uyan ço-
Menderes'm sayeııinde düzeltil· Adnan Mendere e hıtaben b r cu!iuma >eda bile edemeden 7 
mtşt.ır.ıt diyen bu blrl, Bqb&ka· caçık mektup> vayınlayara.<t &lvll Polis tarafından te\kli e-
nm ) eJıenl Mehmet Özdemlr Ev· bunelan böyle CHP. saflarında Cllldlm • Telgraf fU şekilde sona 
llyazacıe'den başkuı değ ldL Ve macacıeıe edecelilnl blldlrmtıltl eriyordu. •Ç~edeltl .kara gtın 
Slrkecl'dekl D.P. mıtınırtncıe ko- Sadece bu kadarla kalsa Jyl>dl. CIOtıtunu:ı: • IE'hnıet Özcıemır F.\-
nuşmr.k üzere &elmiş bulunu- E'Vllyazadenln ruh at.6ı:ı sllt.h U;azade » 
yordu t11Jıelığı yolunelakl bir ihbar Oze- Yuvaya dönüt 

Se • d • 1 rıne ÖZelemlr'ln evi aranıyor. bu 
« ~im en sesıme ıt olay üzerine Bıışba1tan•a cBu b~ Şu halCle. Evllya:ı:acıe, muha· 

Evllyaza<lenln. seçim ar.tbı >&t811d8§1n hOrrtyetlnl tahtı t le:fetln ne de-:ne;c oldukunu ço 
mali ine ırtrilellberl, her D P. etmekUr » mlbıllll telı:raflar ~ tyı bllı7orcıu. Demek ki her ~e-
mıtınl'lnde ve kapalı aalon top- klll)or VP. ÖZdemlr Evllyazacıe yln ~tünClf'n bir 11Qnger geçiril• 
ıantılarıncıa boy ııöaterdlği, bl- ~Relalcumbur CelAI Bayar•m ızı· ı::ılş ve cbOtUn bu olup blten-
ıınen huEouslardancıı ye bu yüz.. yabında llsancn tecıı~Ozde bu- len hır çırpıda unutulu>crmı1 
de11, bu toı;ıl811tıda bulunm11111- ıunduıtu• tdcıtaı;ı la. 15 !l.lart 'Ve .Scvızııı yclıenıt enıaen uYu-
nı yadırgamama.lt gerekirdi, Bu 1954 günü, Ankara Sulh ceza uya d ıımUşJ ti! Te~ekkell dl'-
rüZden. çeneslndekller Bqb&ka. M&hkemCl!Lnce tevkif eellllJOr ve itil Mer CIP.res «Hafu:at b er 
nın :selenin!." son de-rece ııarı;ılı bu karar J7 Mart Çarşamba ııa- nısyan ile mnıoıcınr.• demem t 
bir .,eltlldr. dlnll:sorıar n tlı:iele bir nü, :EmlnlSnU ll Sulh Ceza mail- Bu söze h~ \ermemek elden 
b&flarıı bUatçce ııaılıJ&rat cdot· kemııslnce ıntaz eellllyorcıu gelml~orııu. 

ruuuu. elhak doıtruuuu• diyor- Çeıme'deki karagün Kiralık konak 
lardı 

Halbuki Özd.emir Evll;uadenln dostu hlıtınııte uıı boroı.: a.~kın-

hı ımla terini sılm ı1 Vf' cAtka· 
daşlar, en çok kız(lıjtım necı r 

r ntsın z? Bir alısın. parti 
değlşt mıesıı. Vatand~lar. s a· 
ı partiler, ahısl11nn ık ralık 
onaklan eleğ!ld r, Demi 

Doğnı.su bu E z. h•rlltu!Ade d 
't' asıl char!Jru!!.deUğl.ıı b ı o
zn!l 1054 :ı hı matllnln cmuba· 
ı t 11klr mücadc cc g , E\ 1 raı:acıe 
n n !\#Zindan çıı:tı;ı olma.!;ın

dan ı:eııyomu 

Masal l<ahramanı 
Ell yazadeııln ı;lyası oah.sl

~ •tı dışın<ln. Gala asaray .MO· 
:.,.cı.ıncıekl O~rencıltk yıllar -
na hatırlı} anlar bu adı el uyun
ca. hatlfçc tebessüm ctmt'kt~n 
ke.ndileıilli aıamıyorıarcıı Anla· 
ulanlara gon! l!:v.ı:razade, &an d~ 
rece haau bir bğreıcı idi. Hatt 
b raıı da • nya gttt ti ve E~llsa· 
aden t ndl41nde n •ilesinde 

t pkı masaı.arda!r.I deTler ııtbı •o
lağa:ı 06• ;.t ı.runeuen oldu :u
nu farz ve kabul e\ ecııtı c
nı;orcıu Meseli Özdemır. bır 
ıtün arkacıa !arına, ou lı lı:heII 
anlatmı~u ' 

•Bir ı:on Yavuz Zırh ll!J, 
fzmır limanına ırtrerken. b r
den bire rıhtıma çarpacak ve 

net reccı;: ııibı olu or \ halk 
korlruvla rıhtımdan kaçı ırken, 
özcıcmır·ııı dl'C1&1 ı;on derece şa
kin bir tavırla. ayatını o k08ko
ca zırhlının, bordB5lDa daya a· 
rak, ırcınıyl ltıyor ve nh•ımcıan 
uzakla.,t1rarak, rıhtıma b!nd r
ml'll!ne man oluyorcıu » özcıe
m r. bu hlkl~ eyı.. CielCll b r ta
\ ırla ve artadıışlıırının .ıtalıka· 
ha anna alelırmalauzın anlatı· 
)OrdU. ı QOk s•rlp blr hu:ru vardı. zıra bu .ık. Evli azacıen n bir ıuiztl üze-

' hafltten ııöbek saıı~rmıa. tom- ÖZClemır Evli) azaele. D P rme koptu Scvıılll Yeıte.n. söz- 'HiLMi y AVUZ 
' l>&l~ yüz!O &d.am, anıc&k •Se- cıe:ı auta ed.e.'1. ıstıfaı;ını müte- lerlnln bır ~r nde. h delet ve 
~ --------------------------------------._..._...__,,._..,.__.._..,.__,,-..---...~---------------------------..-----..--~-..--~ 

AZiZiM OPISTIK(.1 
/)()NOU~!M YOK MU~ 
Ne;:ı;sr/.. S4Ni BiZ 
N~ Kt)VUŞ4C4K
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pren p 

Elizabeth'le ' 
G. Washington 
Akraba çıkfl 

AL CAPP 



e&tPA ı t 

lıtanbulda, ılyul partiler, on 1 
mllcadelelerlnl yapı) or. f.n mü ı 

hlm kozlar oynanıyor. ltk gaye l 
lslanbulu kazanmak. ehlrdekl 
dört bUyUk partinin de iddiası 

nr. \ e dördu de kendblnen ı:a I 
yet emin. Nitekim : 
D.P. lE OS OYUNU 

iktidar partblnln ıon rünlerde 
ıık ıık ı:öıe çarpan burnıamaları, 
İstanbul teşkllitında da krndlsl. 
nl gösterl7or. \ apılan mltlnı;le 

rln ı•.Yet az bir dinlc)'lcl toplu 
ıucu tarafından takip edilmeıl, 

bir taraftan muhallf partiler! ae 
Ttndlrlrken, dl!c-r ıaraftan lkll 
dan da rndl~elendlrlyor. Halen l 
bütün hazırlık, Pazar '' Pazarte· \ 
al gunlerl yapılacak olan büyük 1 
mltlnılere inhisar ediyor. Pazar! 
rünll Ba7u, ertesi ı:lln de len. 
dueıln 7apacatı konııtmaıarla, 
D P. Jon oyununu oynanııt ola· l 
ca.kNO 1 
C.H.I'. Df Kİ llUMM,'1,1 ı 
HAZIRLIK 

fleçlm sonucu için kendblne 
bUJUk pnı tanınan C.H.P. bum· 
malı bir hazırlık içinde. iki ;ün 
eneı Fallhtr tertip etılfl basit 
bir ilçe toplantısı ile dahi büyük 
bir ktıtleJI sllrukleditinl hbat " 
den C' il P timdi bütllıı gücünll 
Pazar ı:tınü ı:östrrnıefe bazırlil 1 
nıyor. Bayarın, aynı ı:Oıı ıertlıı 1 
!enen il P. mllinı;tndc 1apuafı 

1 
konutmadan ıonn, inonll ı.uı•u. 
ye çıkarak, iktidara son cevıbmı 
yerecek. 

Dün, btanbula ufrı:rıp, DUMl \ 

Un J'rakya7a hareket edrıı lnö 1 
nünün ıördiltll bll)Uk tezahU \ 
rat, Pazar ıünli vapılacak topbn· ' 
tı hakkında eçmrnlere iyi bir rı. ( 
kir verdi . l 

• 

DUn bir arltada ım eoru1ord1ı ı 

Kime o) nre<'ekıln7 
ÖdHI nabız 7oklama1t olan c•.ı:e; 

eclye aorulacalt aoru mu bu? Gül· 
dUm. 

- Y• aen kime nrecenln? d• 
dlm 

H ç b rlmlz hangi parU7e 07 u 
receğlm :ıı açıklamadık ve bu rol· 
da birbirimize aoru aormaıı:tanaa, 
na.::ı bir partl)"e, daba dotl'l.l6U bl• 
ze nrle .utlı>1lcaıı; bir polltlkaya 
oy vermek latedlllmlzl ltealnce be. 
llr meye çalı,ııı ııt.mh: de bu )"Ur• 

1 

dun aydın geçinen, kara cUcUmOı 
yrt ıı kadar dUfUnmete uarapn, 
e ı biraz kalem tutan 7azarlan71z. 
B.ı ne la lyoruz? Art 11m • 

Aydın maydın diyorsun, iyi 
ho , ama aydının canı da botazın· 

dan geçer. dedi. Ben aradığım U.• 
man et Ye peynir bulabilmek lı· 

tlyorum, raaulranın lı:lloau s llra 
o m:<aın !at yorum, bu ıcı, biri lı:en 

1 

dlme, biri karıma, iki palto dllttlr· 
melt !Azım Aylardır eyde kahve yok. 
Kahve içmeden, algara tellcndlr· 

1 

meden yazı yazamı7orum ti. Her 
fey de atef pahaaına, J'&Z&tın, g&• 
zetecının de ne ıtazandıgı maUlm. 
Aydın dedllln herkes Clbl b!r in• 
un, bUtUn mlllet ne latlyoraa o 
da onu ıa•er. 

Arkadatımın bir bakıma haltlı:ı 
vardı İktisadi aılı:ınıııar hiç •UP• 
healz bUtun mıııetı üzdUIU ılbl 
aydını da uzmekte, bezcUrmelı:tedlr. 
Ne Hr ltl a)'dın bunların ıeıecclı:· 
te gerçek bir kalkınmayı aaatıya. 

calttannı bllae, onlara &eTe aen 
kat.anır Hatti bu yolda halita yol 
ıöatermeğe, i!rnelı: olmııa da hazır· 
dır, yeter ki çelı:tl#I ııkınuıarın bel· 
U bir plf.n, bir proııram içinde ne 
zaman aona ereceltlerlnı bilsin. BU 
yolda İngiliz • .P'ranaız n Alman •Y· 
cıınları harp eonrau dünyaya ne 
güzel bir mlaal nJ'dller Türk aydı 
nının onlardan ııcrl kalacaıını ııerı 
a rmek için elimizde hlçblr delil 

AZRA ERHAT 

SENİ 
ALDATANLARA 

REY VERME 
C.H.P. ı . 

ZUSOZU.BIRD\R 

C.11 P. nln köylere da tıtılan arı,ırrinden blrL 

yolı:. •eren partiye aydın ınaan gOzU ta. lacatını hrnplar, YUzde 68 ı yaz 
Buııun yoksun 11.cıutumuz hat palı oy •erir mi? Sapmam, çUnkU mfllı: okumak bllmlyen (bu şayıla· 

TAT ~ - 11! EKl'\I ıtlf 

t·ı··•"'1s:g!~l,.,:i~i·'T·l111~·ı-i .. j ... ı·i"l ..... ,..;., ... ~-,~· li I! fıı il 
Merih ve Ay 

Mo.lcon ııazetelerlnde çıkan ya 
aııara gOre, Merih"• Uç •~ed• 
Sldlp gellnecek, Aya lae 7alnı:r; 1:1 
eaatte nnlablllnecettlr. 

:Bu mevzuda yayınlarda bulu· 
ııan Moekon. rMtyoeu, bu auuı 

pette hiç yUkselmedljllnl görmekte eonundan t'Ynl ıııaanıarın Meri· 
dir. KOylU zengin oluyormuş Ne he ıtdebt.ecelderlnl, Merlhe tam 
çılı:ar bundan, eter zrnıılnle en kOy. 255 ııilnııe vanlablleceaını, Arzı· 
lUler tehir barlarında para dOten mıza avdet için mUnulp uman 
bir Hacı Al• aınırı meydana ııetır betlemelt üzere 440 Arz ııuııu 
mek~n ileri ııldtmlyeı:ekltne7 nUn Meıllıte ıeçlrlleceğtnl, bu 

Tllrklyenln gerçekten kalltınmuı- a ıretle 1eyahatln 9$2 rUn •Drr. 
nı yalnız yollar, baraJlar, bat n cettnl blldlrmlftlr 
hUrrlyctler aa&lıyamaz. Oerçek tal Bovye~ ilimlerinden Pror ı.. 
Jtınma ancak bUtUn mııtetln eti becıe·f"ln •İznstla• ı• ett!lllndt '/ • • 
tım roıunda aydınlanması ile o atıl ne rcttıtı bir yauya göre. Ay a ( ~ • 
ttır. Geniş kUtlelerln va en başta ıs saatte ıılcıllnıenı Jtabll olacak .. ~' ~, 
J<öytunun aydınlanması, okuyup ur. Proteeör Debronravov aöıncıa ~, ~.~: · 
yazmlL81 n medeni bir in n tôp. dlter bir t.llm, aanlyede 11 kilo- - /. f"lf'- • ~ / 
lulu&u lıallne gelm~t için •On yıl metre ~UraUe fırlatılan bir ela f' • ~ .. - • 
Jarda ne 7aptld1jlın1 ll!zden geçire· mln An: caı:lbealnl kolaylıkla 1• 
cek olunıalı:, yalnız ıı:erıye dotru •· nebllecetını b!ldlrml tir 
dımlar atıldıtını gllrUrtlz. Köy eM>- 1'A7.ISI2 
tltUlerl lı:apatıldı veya ıı:o11unon e ı Sovyet Rusya'daki grip 
gltımlne Jaramıu: bir hale ııcllr!L f wıncıaca\e bôlgealnl te~ıcıı eden ile mUmtOn olabllecttlnl •Ham.. 
dl, mPlttep ın;aııı Ye nıedenl bilgi· Moııkova radyoau taratından n 11 kllomet« uwnlutta n s lı:llo. burg Kadınlar Derneth t-ellrtmlş· 
lcr veren kitapların bıuıılmuı taa rllen blr habere ııore, SoYJet RU• me~re ıen!.ştlkte.kl ahadan aUt tir 
lireti ııerlledl. yen! harflerle yaz l yayı bir ırtp aalgınt itap amıt bu. alınıp-. ı,e.,zı ecııımem11l ıuzumu MezkQr demek ou ıntf!!'WAD 
ma okuma lı:ampanyıısı eakl Arap lunmaktad·r. blldlrllmhtır. malfımıtı iddiasının trsbltl yo-
bartlerını okutan Kur'ln meı.tep Her ne tadar bu grip, Batı AY• • !unda blldlrmelttedlr: 

;r::~%~~:~.~;~:~~ ı ~~:.ft;f ~~;t~~~J:~ r:~~:~:~=~;~~~.u- s~!~~~~~f İ~~g.~ 
ıanmaktadırlar Mllletln terbiye ln· ~ ıararla bellrtmlttlr. Jeti tararından .ııcşıacUlen bült• bUI nOfu.slu bir f tbrln nteaılzlltl 
de baflıı:a rol l oynıyaca]t o!lln ta. 1 1 1 d ne tı:öre, memltketln J'?O m ilyon nt bt'demılş Bir •ene l.çlnde Jl· 
dın, ltara bezlu altında ~e dOrt du· 1 ngihere'dekİ SÜ't er e &Uruaundan 11 m ll7on\l kalp haa kadıtı bulaflk için 45 1Un!Qk ııa. 
var araatnda aınuıkı ıtapalıdır. Bu ll ıal•ltlan çekmelıtcdlr. 3U huta man .. rtedermlş. 
durumda yeti en genç neslllrre ay· radyoaktivite ıaıa·cıan korunmalı: lç{n halita ' 
cııntık nereden ı;elecektır. Aydın ki. mahs\uı •şıhhl tavıılyelero btllte· Her gün 12 kırmı:ıa gül 
•inin, karanlıkta bir kalkınmanın l Ol'Çen cuma gOnU Wlndscale .:ıı n.,.r,dllecektır 
ıı:erçekie,eb!lece ıne tnnnmuı da il atom mtrkezınde yutua gelen ka Ev kadınlarına dair bir Eski inıUure xraıı Wlndıor 
her halde 1mtt.naızdır za ı mOteaktp bu bölıe ve clwa· d kUnün zevceal dUşq Wlnd 

- o halde itime or n:ecelı:ain? \ rıııda'kl aUtlerln muasene.stndf, ıstatistik IOl'Un •ıtır bir kalp hutaıı;ı ı:e 
dedi doetum. l bunlardaki rad yoaktivite n:ılkt.an çlren Nlıl lı:OCUL l'!rnllt Slmp 

_ :Bu aaydıltlanmı bana ••l!llyan.

1 

! nın nizami miktardan 6 mlall Hıunburgda kad•nlar hllltkında sona her gUn 12 adet lı:ırmı:tı 
hemen &ajlllyamazııa cıa, aaıııamayı arttı ı t~sblt edılmlttlr, Ru va l lstatlallk tan imi, ancalt n ita ııuı ııOndermelı:te oldutu blldlrll 
candan amu eden Ye bunun için '- yet karşısında ~ bin -~rushı dın!_Annın ra~~.'.!._~tl mı •.r. r.l 

cyar ıtıcUyle (alı~acacını blld.ttlm blr •• : •••• , ...................................................... " ...................................................................................... "'"'''"''"'""'''''• 
partl~e. Dlr mllletln lı:afa balı:ımın 

dan ileri, &) dın, bllilll bir mlllet 
olmaaına, böylece medeniyet Ye kül 
tür ıahaaında kaybetmlt- oldutıı me 
sateyl almasına yardım edecek bir 
partiye. 2S Milyon TUrklyııllye ekmek 
vermekle beraber, onları mlnen ve 
fllcren lı:nlk1ndırmalı: gılye!lnl her 
şe)ln UatUnde tutan bir par l~e. 

- Böylo bir parti ur mı? dedi 
doııtum 

V İ O İ - V İ O İ WALTER LANTZ 

---.---

nCnRh ET PARTl 1 DE l 
HAZIR. 

1 Sul!Anabmt!l parkının kenarın 
\ dakl mütenıJ binada, hlltUn ha 
1 ı:ırlılilar tanıamlanını bulunııyor. 
~ İki ıün e"d Taksim r.c7. sinde 

lıır, hürrl)etler nr. Her düşünce. bazı halt •e hürriyetleri aaıtlama rı Uncaco•nun ıon yayınladııtı ı... 
mızı serbestçe dile ııetırmemıı:ı nın bazı z,oayal temeller! kurınstla tatistllt rapordan alıyorum) bir top· 
aaıttıyan baaın tahditlere ugramış. mUmkUn oldu(lunu blllr. lulutun maddi var ııtlan da, hak 
ur, anucıemotrat.k denllen kanun Aydın itişinin TUrklyede aaıı öz •e hürrı~etlerl -ıte laabeUI blr f& 
lar kaldırılmamıştır, hlltlm ıemına le:Slll feY ne maddi refahtır, ne kilde lı:ullanabllece inden şüphe 
tı gerçekıe,ttrllememlftlr. Bu ml de alablldltlne hat 'e hürriyet. O. eder Nitekim traktörleri Ytzır vızır 
nevi baakılardan herkeaten çolı: ay dllşUnen tıır ııuan olduğundan, mad işleyen, tehir n k!LSabnlara dUzııUn - Var1&, oyumu ona 
cıın kişi ıatırap duyar Ama bu cıı nrlıkların naaıl datıtılacaj!ını, yollarla batl&nan Anadolu köyte· roıuıa, tek latetım onun 
hürriyetler! hemen u&lıyacatına •OZ hak n hurrlyetlerın nasıl tullırnı rinde ha)a• ıevlyeslnln e&klalne nl• ~ :me7C1ana gelme5ldlr. 
1•11l .. llllltllNlllllllltıı1111111M11ı11u111ıııııllllllllllllMU•ııtııııııııteıııııııtıMıtıtııııııııııııttlnttllltıııtltlttı ... ıııııııııııııtııııı •ttıtıııııııııııııtıııı•ıı.-11111111111Mlllllllltlltlıttıtıtı ltlllfflllllfflltltı 

tertip ctmı, oldutu mı•ı.nıtc. çe 
klnlllr bir kuvvet oldu1:unu orıa 
11 ko7an llur. P., imdi bütun 
ıücünu, kulls n ba•ın yolu ile 
propa,anda 1 ine basrr.tmlt bir 
durumda. lsteınll bir calnnı:ı ile 
bütün cazctelere munl&:tıım •" 
kilde cönderllcn bültenler, lıtı 

nun açık bir misali. uu ı;a.ıuma· 
lan Köprülülerle, dlter eikl fi 
)"asilerin de tecrübeleri ilhr. edi 

Dop. liler seçim mücadele-! 
!ince, Hürrl,ret parllıınln ı çim a d f d d d ı 
~~~P.or~~ya çıkı7or. t 51 n • sa • , 1 urum . a ar 

Partilerin durwnunu böy:ece 

ı 
90.000 t::ÇMES 1 

90.000 ıeçmenle iıtanbulda en 
lıilyuk uçlm pn•ına hlp cıldn 
ıunu iddia eden C l l'. hakiki 
kuoetlnl, buılin Taksım mevda 

i
nında yapaca&ı bü,JliK mlılnı;le 
ı hata çalı ac~k. c.111.P. nln ı.ııın. 
buldald en bu1ük mltlnıl nl~cak 
bu mı. ldotan ve 'la~kılıç 

1 
27 E .ım ııeç m ıtOnünUn çok 

)aklaştıtı IJU ııonı rde Sakacyıuta. 
net ceııııı iktidar mı, yokl.a muh•· 
lefe~ lclı ne m olacaiı hususu c.11 
içer bütün vıt&y tler!mlze rar.nen 
ı;ok c.1alıa büyük bir kolaylıkla mU· 
talAa aı;onusu olabiliyor. 

ıozcıen ıreçırdlkten aonra. 27 E· 
kim için ~arıların dalma muhale
fet lehlne oldutunu belirterek, 
D P için nctıceve mOeııslr aleyhte 
&ıralanan faKtörlcr ,unlaroır. 

~~---------J 

Çubukla yapılan 

D. P. ve C. M. P. 
mitingleri 

An•ul mohablrlmlzllf'İİ 

Merkez c.1ııhll bet !lçec.1en mUte
şekkJI ıoo bini mütecavlz ııeçne· 
nl b'U.unan Sakaryacıa 1150 ve llS4 
scçımlerlno kıyu a bugün Sakar
yada, O P aıe hine, 1150 ve 54 O 
bilen klm elercıe akıllara c.1ur1ıun
.uk verecek vaz )etler müşahede 

~ ı:ııııı or Zira 954 ııcçlmler!ntle D. 
P nın kendU;lnden 11onra en çok 
re\ ı alan C.H P. ye 35 binlik bir 
fazlı.lığı oluşu Sakaryada O P nln 
tal vasfının izafe edl inde kA 
fi ~ le olmu~tu Buııtın C lt P 
uıır P ve CM P tarntınııan mO· 

ır b r siy 1 ablukaya a1 ınmış 
olan Sakaryacıa. 27 Eklnıc.1e CP'.1. 

yan cdt'Cek mtıcac.1elede ıııya.si Sa· 
nk&ra 17 _ Bucttn Çubukta knrya zarerlnl hangi parti kazana 

D P ve C.M P m t nı: er apılmı cak? 
ur o p m tıngtnd konuşan Zilb· Bu sualin ceYabı mahiyet ndek 
ıa Hl mi ve. beşe C H p acıa la· ı:OrO~lerın .ıııralanışıncıan e~eı Sa· 
rıncıa Turı:ut Gö en n k• makanı karvacıa part.ıerı teker teker ııöz
J;cen 'cubukluları cıııvmu oıouıtı.:· ar.n ııeç nnenın raycıaın var. Sa• 
nu batırlatmı • lktl.ııacıt buhran ol ı karvada 27 Ekim aeçlm milcad le 
mıcıııtını tddla etmlşt r Ancaıı: 11! için hazırlanmakta olan partJIPr 
m tını:ı takip ecıen.er Vc.lb~c llt den c M P hariç diker üçünUnn ı~ 
t ııadl buhran oımacıı~ınıtan, her dlalan var CHP ve HOr P 
ma denin bol bo bulundu2Undan genel umıavları kune il ve hal· 
bahaeelerken kUr5UnUn ltarşuıın(!a· kt tanı an. halkın • anıcıııtı \e v 
kı tırının Onunde Ozdcn fazla dlltl k lll5eler taur P A~e .~~~";1 ~ 
Çubuklunun ekmek nlnlak ıç,n ısı : 1c~.n T~:a~vı.k~teşŞerct Davrıın 
raya ı:ırdııtını ı:örmtı lercıır. Ferlcıun Ergin de. hallnn ıtıbarınıı 

Ve betcden ı;;onra öz alan Milm mazhar müşavir (iye durumunda 
tu Tarl:ıan. u;ıncıe bo bol Allah c H p cıe cıe. t mail RO•tü Ak ... al. 
camı ~e a.n ısez.crı geçen uzun b r Emekli orgeneral Hll.!&n Ataka=ı ve 
konu ma yapmıştır ıı bil ıı:anı Avuıtat Jlurhan A~<l•lt 

Daha eonra apııan CM P m.t n ile KAmıl CerraholUu ve Nimet F.I· 
cinde ~ alan ietanbul Barocıu bl CHP. de avrıca A\•ukat Se ı1a 
reıaı orrıaıı Arsal o P hatipler· ouıev Kemal Aycıar ve Hıı.ııan 
nın uıcııalarını çUrütmü- ve D P Şükrü Adal. Saknrvalıların ltıııa ı:a 
)1 tenklC1 eden b.r konu ma rap manda büyült evgts nl kazanmı1-
m!ftır :ar ŞC\da GOley hitabet kab !he. 

ti ııe Sakarya ılann çok bOyOk 
c.ıı ı•. ı.ı "\llJ:-.;1.\RDi empa sını bir anda celbet:nı~ Ke 
TUl'L!\!\'Jl"I ~al A~ı1ar. Sakarvada bOv!lk b r 

c H p EmınönQ ıı~e.I kadınlar ek erlyet te,kll eden KaradPnlzl'· 
kolu dün. ılçe merkezinde oır ler gunıbu ııe o p mıı•,.wt-klll 
top a:ıtı yapmlf ar ve ı;eçını çaıı;r Hamd B~ak'ın a eyblne kuvvetti 
ma.arını ~r~m~lerııır Kadınıar bir hemşehrilik münasebeti kura• 
koh.ı uye cı-ı bundan ı;;onra toplu ralt c H p nın şa~ını takv ye e<ll 
ha de Be ıızıt. osmı.n ye \c Kum· yo B ınıııı.ııa ltövlerde Karad nız 
kapı) a ı:ıderek op antı.ar tertip halklndıın olan O P ocak bil itan 
e mı .enıır 05nıan ed apı.an ıarı ile tPmft51 dikkati çekl~or Ha 
toplan ıcıa C ıı P 111.anuuı 1r.ı .. oı un ŞOkrU AC!al cıa, uzun yılların 
\elı!:ı. adaylarından Mebrure Akfio· vercııaı ııtyasl kabiliyeti !lo Sa· 
ıe;:ı u r ıtonuşma yapmlftır Ak· karvatııann aevcıaını toplıı.m~ HCI 
ııole) ııeçım.er n ehı:mmıyetın• b Jba ıt rek Hür. P. ye ııereJ;: CHP. 
tırtm• kaClınlann cçım erde O)• adn tan ve tel)kll t lcrl ıtelenıerı, 
nıyaca ... ıarı roıu anla mııtır. Sa!tarva iç n mOe r (&lı ma me-

totıanna b hakkın vakı! B11na mu 
cı\ L'1Z K\111~1.AR ıcabl DP de durum tamıımen •k 
Ko:-.ı.."~C Kı, sine Bata Yaşar Bir o.Iduğu halde 

Öte , andan. c H p ıı katım.Af bütCln teşkllfltla \'e halkla trmM 
' ., kabil yeti Jerlndc D P ııırr, l!f'\ m 

tolu bUiUn naat 14 de vnal eme· rnücaGtll'll ııd~ ı.aı dı511 cıu!"'.mJa· 
mwncıa bır toplantı yapacak ve lar 0 p CiP bu durumun ırnsıl ol 
ıoplantıcıa yalnız. kadınlar xonu • ma ıncıa. h z P ve ah ıs go zm • 
f&Caklarcıır 11 11 parti mf'nl a tarını '"ıo~u' 

o.ger taraftan Ta. m ocatı bU· olması o.m ı oıarıı b zzat Sa ar
ı:Jrı aa• 18 30 da Rumel! ıt.raa. atılar tararından tade ediliyor. 
han ıncıe mOhım bır ıı yasl toı> n ter bOtOn parti ı-r adaylarını 
!ant• tertip etm ştır ~oklama yolu ile te bit ettlklcrl 
, . 11 ı• ıır. ıs \RG L1 ha de o p n n ıı nel merkezden 
Al.c., ııht DA\ A <; ı ı taY n yolunu u I'<' h etme ı. Sakar 

, aıı D.P 1 1 rde. nd radı: ve 
ı. idare ıtı..ru u dün sav l'iırzularına tıbıı.r fl<I lmeO. 1 kana 
oracaat ecırrek, d> nı ~ • a mı. muhali! part ıer ll'h nele ha· 
et eder mah )ette ıtonuit" ınl etmı, A rıC'a nel mcrkPZ •· 

aptı(:u csba ı mucıbesıy e da arının kendi bolıtekrınd<' tu· 
o p F'11t h ı.çc b11tkıuı, 'e be e- ıu mavıın kln~eıl'r olduli•ı. bil•Un 
d e mec. el azll>il Dr Ömer Pa· Salta?) a ıııırcıa. ıfki.' yaratan bir 
ruk sırın. ale h ne df.vl hak kat olar• ögren imiş. o p 
ı;ını trm ıtır ne! merkez. ada !arına. başta 

c H p iller bu ko da Nuı;ret K nşçıoaıu o dugu halde 

i
l m kurulu nczcı nele muhnllfler ıararıncınn yapıla ı h0-

1>.:\ cumlar bızzat Sakarvalı O P 1 le 
racaatta bulunmu~tur rln z.ev'k aldıkları bir hususu teş-

6tıı yandan, aeçmen k(ltUlc.erm· ktl edlvor o p acıavıannın. daha 
cıo ..ıaulbOzlUk yapuıtı IC!dl~ıyıe ncccıe blldlrdltlmlz ~b Sakarya· 
C H p Beyog u 1 ç ba ıcanlı&ı a· nın beş ilçe ıncıen merkez ve ita• 
rafından aavcıııaa Hr len Ku o • 118, 1 har ç ııerı çcvrllmış olmaları. 
ıu mahalleısln n O P il ınuhta 1 il nı3ıertn d.oıtrulujiuna delll ola 
hakkında 6&Vcılık •ademi ta.k P 1 rak ııerı ısür<flO or K11 cıı iti mer 
lı:ararı vermJşllr ö r ndll m z kez !içe ve Karaımcıa da CHP nln 
ı;: re. c H p. bU karara lzmıt aıtır kuvve ı o p den çoıc U ıon Bil· 
a:z.a mahkCJIİb; nr na it ra .n ~ c H p n n ı z <' ekser· 
bulunacaktır. )eti 054 ile dallı ıtah rdl 
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Yalnız perakende mağazalarımız için h ususi surette 

AVRUPA TOPSU İLE 
imal ettirilmiş olan muhtclü tip Kadın, Erkek 

KllMAŞLARllfllZ 
Satışa arzedilmiştir. 

Satış yerim: i tanbul H arbiye Cumhuriyet Cad. 315 A. 
lmıir Pasaport, Atatürk cad. No. 138 

Fen Fakültesi Matematik Bölümü Me
zunu ile Güzel Sanatlar Akademisi veya 
Sonat Enstitüsü mezunu alınacakhr 
l.E.T.T. lıletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

jşietmelerimiz, PJAnlama ve inşaat Dairesi İstatistik ve Tari
fe Müdürlüğü tahlil \'C tarife bUrosu kadrosunda münhal bulu
nan Barem için,400.- lira kadrolu şefliğe (Riyaziyeci) Fen Fa
kültesi Matema(lk Böllimü mezunu ile Barem dışı 300.- Liralık 
münhal Ressam kadro una Güzel Sanallar Akademisi veya Sanat 
Enstitü8il mezunu alınacaktır. 

istenilen şartlan haiz askerliğini yapmış olan taliplerin 25.10. 
1957 günü saat 17 ve kadar Beyoğlu l\letrohan 5 inci kat Zat İş
led ve Sicil :MUdürİüğüne müracaatlan ilan olunur. (14751) 

lstanbul Teknik Universifesi Elektrik 
Fakültesi Dekanhğından 

Fakültemiz Elektrik Teknisyenleri gece kurslarından: 
a) Elektrik Tesisatçılığı Kursu 

A ve B kademeleri ile 
b) Radyoculuk Kursu 

A kademesi'ne 
Öğrenci kaydına ı Kasım 19.'>7 Cuma günü başlanıp öıtretımln 

başlıyacağı 18 Kasım 1957 Pazartesi gilnli saat 17 ye kadar devam 
edilecektir. Kayıt şartları F:ıkilltede llftn edilmiştir. 

1956-1957 Ders Yılı Ya:z Dcwesi Gece kurslarının ikmal fm
tihanJan 4 Kasım 1957 de başlıyacaktır. İkmal imtihanlan Prog-
ramı Fakilltede HAn edilmiştir. (14905) 

~ lstanbul Askerlik Daire Başkanlığından _ffi 
- Tütün İkramiyeleri ilanı -

1485 sayılı kanun mucibince harp maIQlJerl ile şehid Y.:!
Umlcrinin inhisar bcyi~elerinin s ureti tev:ziine dair talima
tın 6 ncı maddesi mucibince bütün h arp malQlleri resmi se
net, rapor ve ikramiye cUıdanlariyle, şehit yetimleri ise 
halen du!, bekar olduklarını tevsik eden belediye veya köy 
ilmühaberlenylc ikramiye cUzdanlariyle en geç 15 Kasım 
1957 tar.hine kadar mınt:ıkalarmdaki askerlik şubelerine 
müracaat ederek her sen e )apılmakta olan yoklamalarını 
yaptımıaları JU:zumu ilAn olunur. (2679-14901) 
~~~~~~~~~~===~~~~~~~ 

(Mardin Vilayeti Daimi Komisyonundan) 
l - Savura bağlı Teffi okulu inşaatı 2490 sayılı kanunun 41 

inci maddesi gereğıncc açık c.-ksillmeye çıkarılmıştır. 
2 - ;Kesi! bedeli 29933 Ura 65 kuruştur. 
3 - l\lu\•akkat tl'minatı 2246 lira 52 kuru5ttır. 
4 - İhalesi 4.11.957 Pazartesi giınü saat <>nda VilAyet Maka

mında daimi kom~onca ·apılacalctır. 
5 - Keşi{ ve sair evraklar ViUyet daimi komisyon kalemin

de görülebilir. 

6 - İsteklilerin yukarda yazılı gün ve saatte teminat mektup 
''l'ya makbuzu ile yeterlik belgesi ve 957 yılına alt Ticaret vesi· 
kası ile birlikte Vilayet daimi kom isyonuna müracaatları yayın-
lanır. (14729) 

Mersin Yollar S. Bölge Müdürlüğünden: 
l - Eksiltmeye konulan jş: 
Yollar 5. Bölge Müdilrlüğü Adana Şube ve yağlama, yı· 

kama binalarının }cniden i03aab olup keşif debeli tutan 
(316 895.44) üç ) üz on ıaltı bin sekiz yüz doksan beş lıra 
kırk dört J..-uruştur. 

2 - Eksıltme (8/11/957) tarihine tesadüf edco Cuma 
günu aat 16.00 on albda Mersinde Yollar 5. Bölge Müdilr
lUğü bınasında toplanacak ek&iltme komisyonunda kapalı 
zarf usulü ile ~ apılacaktır. 

3 - Eksiltme evrakı: 
Mukavele proje i, kapalı zarf usulü ile eksiltme şartna

mesi, keşif özeti cetveli, birim fiyat listesi, Bayındırlık işleri 
Genel şartnamesi, Özel şartname, Yapı işleri Umumi ve Fen
ni liartnamesi, proje ve diğer bağlı k&ğıt ve şartnamelerden 
ibaret eksiltme C\'rakı Yollar 5. Bölge Müdürlüğünde görüle-
bilir. • 

4 - Eksiltmeye girebilme şartları: 
A - fstektnerin 1957 yılın'a ait Ticaret Odası vesika

s le u ul üdairesindc (16 425. 82) onaltı bin dört yüz yir
mi beş lira seksen iki kuruşluk muvakkat teminat vermeleri, 

B - İsteklilerin tatll gUnlerl hariç eksiltme gününden 
en az üç gün önce bir dllekçe ile yollar 5. Bölge Müdürlliğü
nc müracaat etmeleri ve dilekçelerine Karayollan Umum Mü· 
dürlüğU cksiltmelerine giriş şartlan hakkındaki yönetmeli
ğın 4. madde inin (A.B.) fıkralarında yazılı e\Takı bağlaya
rak bu iş için yeterlik belgesi İılmalan. 

5 - İsteklilerin ihale dosyasında mevcut yukanda 3. 
maddede yaz.ıh evrakın h1!r parçaı:ına yetmi:s beşer kuruşluk 
damga pulu ~apıştuarak imuı etmeleri ve 2490 sayılı k:ınu· 
nun 32. maddesinin tarifatına uygun surette hazı rlıyar:ıkl:ırı, 
teklıf mektuplarını ekııiltme günü s:ıat (15.00) on be'e ka· 
dar makbuz mukabilinde koınl yon reisliğine tevdi e tmeleri 
§arttır. 1 

Po tada olacak gecikmeler nazan 1tibare alınmaz.. Keyfi. 
Yct ilin olunur. 14615 

• TEKLİF İSTEME il.ANI 
Türkiye Selüloz ve Kôğıt Fabrikaları İşletmesi 

Umum Müdürlüğünden /ZMIT 
İşl<:_lmcmiz7e biri Station \Vagon üçü Oniversal arazi Jeepl 

olmak uzere dört adet kullanılmıı otomobilin mübayaası için ta
palı teklif alınacaktır. 

Vasıtalar 19S2 DA 1957 modeli olup arazi jeepleri 3 kişilik 60. 
HP. 15.6 SAE Statıon Wagon 1 e 5 kl5illk 72 HP. 16.6 SAE olacaktır. 
Vasıtal:ır işletmemi~ teşkil edilecek bir heyet tarafından mua
Ye?e edilıp matlup evsafta olduğuna kanaat getirilirse mübayaa edılecektir. 

k İsteklllerin vasıtalann genel durumunu bildirir tekllflerlni 
ap ah olarak 31-10-957 Persembe gllnll saat 17 ~ kadar işletmemi-

~e göndenneleri lhımdır. 14660 

~ 
Sa!ılbl: VATAN Ouetecıııt ... MatbMCılıt T. A ş adına ~ 

AB Mll D l'J Mf N YALMA N 
Omumı N8f~aı MOd!lrQ: c'\zcan IKROttoga 

Bu "1lda Yazı lllertnı flllen idare edeıı tnl!llUI mödtırı 
Q T,,RJK R OÖRA 
azeC«nı.. Juıtarın J~I hf.l"flerıe ıronc:erıır:ıesını rtca edem. 

INONU TRAKYA'DA KONU$TU 
ııını Kırklareııncıe b r ıııı1emaııa 
raptı t n ö n (J dlnlt>~enlerın 
muuum tPZabOrRtına 'iOl RÇan 
bu konu.,ma:;ında Şö lfl eledi· 
ıc~ll llt'I M l 11.\ I • 1 f.1 11 l l\11"'1 

«D.P. bugün hasla 
döşeğindedir» 

ınaşı ı ln<"ldr.> 
ydrlar D z BAIM do ç-0k t>Ö lcdlltdil· 
lf'l temeaık, sız tıuz: ltece:t~ııı .ı:. 
Ra<I> oda 1'onuomaktnıı ne çıkar 
deme ııız Dır kcrro kanuna rla· 
yet odllme2:10 bunun l!<>nu alıııa
maz Kanuılıı r ayet isteriz. Kanu
na rııı:;ct ettlrece~lz Seçmen kaııu 
nuna riayet eııccck ldareyı ıa ba· 
§ına gotlrt.'CCktlr, Memleketin her 
tarRfı 11lzln Rlbl dü,Onüyor Kanu 
ıııı rlııyet ctmıyenıerı kapı dl§&rı 
et.mek için millet kararııcıır. 
h i'l' l s.\ 111 Hl llH .\~ 

lktısadl buhran memleketi her 
tarıırta kaınp k&\ uruyor. Dellı:l on 
lamı dC<tll:ı gibi memleketin her 
mahallreıııcıe birkaç milyoner )O

t.,tırcıııer. Bunlar sefaletin ı.ır
kındR deı:ııcıır Amma mı lt>t muz 
darlptır Köylü Sl'falet iç nd.edlr 
Bunu biliniz. Buğdaya 5-10 kuruıı 
zam ) aptık diyorlar Sanki ketiC
lertııcten terı~orlıırmış g bl konuou 
yorıar Qalışınactan eser yapılmaz 
Senelerctır ııöylayor söy!Oyor kim· 
ı;eye ıınlntamıyoruz Bu şekilde hal 
kın iki yakası bir arayıı gelmez. 
Bır dolar resmi kurdan 280 kuru
ıa. ama karaborı;ada 16 liraya ka 
dar ııatıldıtını <IU}U)'oruz. in.sat 
edin. Bu memleket sattığı nınlıı 
mukabil dolara 280 kuruş Rlıyor. 
Aldıliına ise dört nılıilln! öcıemc:t 
zorunda kalıyor. Bu sefalet tktıcıa 
nıı yıuılış propıııraııdıı:;mctan ileri 
ırcllvor. BCly(lk zeııııınıer btr mem 
lekete pek 616 hizmet edebilirler. 
Bunların knzıınmasında kimsenin 
göza yoktur. Allah ven;ln ctalıa 
fazla kazansınlar. Amma memle
ke"n en büyük kısmı orta tabruuı 
<tır. Bu~n orta tabııka yok oluyor 
Halbuki cemiyet bunlar Oterınc 
kuruınıuoıur Her gOn biraz daha 
azalıp lı:ayboJan bunların Ati.si ne 
olacak? Orta tabaka göçüyor Pab
rtkıılar yapıyoruz. kalkınıyoruz dl 
yorlar aQlı mactnn eser yapılmaz 
ama yı.pılınıa sonra da oım:ıı oı
du(:u gıbl milletten bunun dört 
misli alınır Lıtaııbuldan yeni bir 
nsıaıt yolctaıı geçerek geldim. Yo
lun bir kısmını önce yapmıolar. 
ı;onrn yukan knl<lınp tekrar yap
mışlnr. Bir başka tarRCını l.se a;ıa
ğıyR lnctlrmlşlcr. Bu milyonları bir 
haftadıı ııar! eacceıtlne beş senede 
yap. Du Cınl hareketlerdir ki para
nın kıymetini bir gecede elli ku· 
ruş <tClşOrQyor Kllğıt para ba:nyor 
lar o kllğıt olduğu Ue kallyor. pa
ra olmuyor Hcsııp ~tlyoruz. pl6n 
tııllyoru~ Ra<lyo<la yapılaı1 mtıt::
mactl propagaııdıılnrın büyük za
rarı oluyor Bu zararlarm en ba· 
şıııdıı da vatandaşın resmi çevre
lere olıın ltlmacıının earınlması ge 
llyor. 1.albukl bu .ttnıat çok ö
ne..'llllr!lr Bunun karngOnO cıc var. 
Yokfia bir gün ıoıer çobanın kurt 
ırell)or dl}e h1llkı aldatmamna 
benze:- Asıl kara ırQnde halk I· 
nanmaz radyolarınızı kapatıyor

sunuz. Ama doğruyu söyleyen racı 
yoya llıtlyııç vur Biltün bunlar 
seçmen eıı ile D.P lktldartlnn u
"aklaştırılmadıkçıı halloctılmcz. Doğ 
nı )"olu bulıımnrız. lsrııra alışmış 
olanın ellnac devlet hazlnP.SI bı· 
rakılmıız. 

el .ı ·dar ı der.eri muha:erete dQ 
şt>nıe:ıc uc aıım Nııaı. medeni mu
ha:cfct yapılacak onlııra ıtl.itıtcrırız 
demış. 1l z on.ıınıı mulmlefe!ln
den blllrtz: Onlıır her ı:ün mer· 
dıırı meydan ı;erbcııtço mıtınıt ya
par.ardı İktldııra çok ııt>rt C1111c Çk 
tıırlarcıı B r ııc1 dcrnez<llk. Buııtıu 
1>alonlııra tııtllı}or, b&->ln altın.ta 

bulunduruıu~oruz. Bu bakımdan 
medeni muhalefet gö tcrccc~z de 
melcrlııl tııkcıır.o t.ıırşılnrız. Te
ııekkOr ederiz O güııQ bekli} o
ruz. l\lulınle!ctc gcçtıklerl zaman 
keııd ·crını ~k takdir etlt.'Ccll z 
Memleket bugOn huzura mull ııç 
tır Şimdi Cızım olan bu iktidarı 
}lkmaktır Rejimi t~l:ı etmektir 
Her gün ıatırap, kanuwıuzluk çe· 
kl~oruz Hakları yok, rac:ı~oıu na
<>ıl ıı:u .. anı}orlar. blllyon;unıız:. 
Radyodaki ı;üz:lcrlnln ı:ııkıntıları u
ııut turacııAını ııanıyorlarsa ııldaı\ı

~ orlnr. Kanunsuzlukta U>rnr ecıen 
ıert ı;eçmen kııpı dışarı eder lk
tldnrcla bulwınnlnrııı akıllnrı.ıı 
bııalıırınıı toplıımalnrına lb~l-

(IJıı•ı 1 lııı•lftı>) 
rak \'ııtııod lar ıır~ıucıak mcı a· 
\ .ı !ti ortadan kaldırctıtıııı n ııa r 
:l' ıznıı ett kten &enra ııözlcrını şu 
cOnılc.er•o bltlrrtıtştlr 

ıc D. I'. lıııı:-Oıı bıısln ıfo,rtııı

ıl~•ll r. 111 ı:uu "'"rıı \Pf,ııı lııı· 
llıııl" )atıılarııt;; nınıı•l•lf' oıııı 

ııl<lnır sılrü1'lı•J en l ı..ı mikro 
bıııı 'ılrııı lıııldııı;ıı ı::ı1r01f't rk, 
ıııı ulnnıı ııır\ ki \r' 11.ll<liır lh• 
llra•ı oldııı;u oııl ı ılul"aliıır.ıı 

son konuşma~ı npıııı ııor I' 
mebusl&rından H~aıı Kang'l' rcıım 
me~zularmda kısaca durdu tan 110.1 

ra. mali poll tlka<la cufUıs on ~ 
ı:ıdl•ln, iktlııa<ll pol tıkacın ise b l
haı.5a görülmemi ka kınmıı ın ~
zuunda p An:sız. h aıısız lllnı \ 
ihtisas dışı yapılan ı 1 rııı ve 
ra!ların mem eltette bugun talının• 
mül edilmez hAlc gc en aeç m dar
lıtı. ha; at ııatıa ılııtı mcyctaııa go
tır<llğln. ıktıımdl durun umuzu ,. 
çındcn çıkılmru;ı zor b r çıltmazıı 

sQrüklcdlğlnl ızaıı t>tm şt r. 
Kıbnş me\'zuuna da temaı; dt>U 

Hasan Kantıal ııözlcrını u cum 
ıle bıtlmılştır: 

7.IHAI HOH(.' IM\H 
Dertlerden biri de zlrai borçlar 

dır Son aylarda mahsule zam 
yaptılar Borçları da tecil ettiler 
Bu Jıareketl<'rlnc:ıen aıılaşılıyor. de 
mt>kkl mc-mleketıc b1r boıv derdi 
\annış Bunu bll!)Orlardı Halbuki 
son güne kaaar sakladılar Vaktin 
<10 soyle elerdi acı,anClrdQk Daha 
iyi çaro bulurcıuk. Tecil derde de
'a olmaz Bu tecil şırf ueçmenr av
lamak ıçın bir tuzaktır Ziraat Ban 
k115Jnın cıurumunu esa"lı şek.ide 
tetkik e mek llzımcıır. Borçluların 
aurwnunu da C'le almaı: llzımdır 
Borçlulllr iki Ulr!QdOr· ı - Az 
borçlular ki bunların adetlerı faz 
ıacıır Az borçluları borçtan kur
tarmak IA!.ımcıır 2 - Borçlan faz 
la olanlar Bu gtbllerın ödeme kud 
retıeı1nl arttıracak bir fonnoı bu 
ıunmalıdır En son çare do zira· 
at bankasının mosrıt bir hilkOmet 
eline cıcıomemeel için aeçmeıı va
tanctaşııı aklını başınR toplaması 
l6zınıcıır.ıı 
İnönü cıaha ııonra 6 ay ııonra ııo 

çim yapacaklarını belirtti. HOkü
metın lşblrlllllne korktuğu için 
m&ııı olduğUnu söyleyerek ıBaba
eskllller Allaha t>manet. olunuzıı 
dedi 
KI RKl.ı\HH,t J\O~ l M '-1 

lnönU ikinci l)UvOk kon~a-

maı :;oktur. Buıııııt ı·oı-
cu olacaklnrcur. Dtrıu: dU· 
zenlllil kurtarmak için başıta 
çııre knlmıunıour. Herkes bu ka
naattedir fttldardan glctecek O· 
lan sevgili vatıınelaşlıırıuııza ııükü 

net ıtetJreceğız. lktlcllırdan aıtme~ı 
kııbul etmcıt biraz if(lçtilr ama ıkl 
~n ııonrn nııoırlar Benden onlara 
nwsıhııt, lktıctar<lnn ı:ıuneğe ken
<lllcrıııl alıttırsınlar Se!Amet bun· 
dadır Kalkınmadan dolayı ..m~ 
bu ıııkıntı Bunun aslı yoıt. Çekti· 
tımız eıkıntı <lo&ruaan doğ~·· 
tk~tdarın yanııv tcdblrlt>rtnden 110 
rı gell)or. Yapıyoruz dtyorlar, e
!endım bu memlt>ket dıoarıctan h.ç 
para a.madan OsmMlı borçlarını 
bdedııtı, tkıncı dCinya ııavaşını g~ 
Çirdi&! .ha de bU&On ÇCktl&ımız ol• 
ırıntılan çekmedi Şımctı harp yoıı.. 
§lmdl dıtııncıan Cin )'arctım atıyo

ruz. Ne olctu bu pnıa. Bu ,ııara ~ok 
iten aıkıntı yoktu. Bu para geı..ıı 
<le onaan mı sııunu baştııcıı Bu 
memleketin he&ap ıııtemclt naıı;ıu

m cıııe getirmek ıçın bugün ben 
ya~ıyorum. Beııım \'llZlfcm bu Her 
tııraftıı törcndt>n geçemiyoruz Boy 
le bir oeye ıııırrettlklcn aklı. lktl
sncıı sıkıııtılan bir parçacık ıııder
mcğe ııarfeı.ııcler ya Ben uzun oır 
cıevrın tUrlü ıcıareıcrını görmu~ 

olıın bir zatım Söyleellklerım uzun 
tecrübe mahımlüdClr Vnıut vaıtıt 

aleyhimde aOzler duyarunıı, gel· 
mlf. .:cçmlt ber fe)"lıı lçlnde b.r 
bat olarak benim de mesul17et 
payım varctır Anladllı1 ama o ııuıı 
öyle oımu~tu dl)c bugün de auın 
tı mı oımaııı ı zım. Buııanan bu;
ıe mı oımaııı IA.zun Bız aııtl>• JyJI. 
ye ctönctilrmeğe ça,19ıyordu1t Bun· 
!ar vatanaaşın ı;1kınt1Bına ı~urn.ıı; 
ctmıyen bcynamauaraır. Vauwdır.
şın bUgünkU haline bir çare bu 
malıdır. ~lnıdllı:t tdare bir ı;artt 
bulamaz Bu lıükunıetın <lefıu.ınıt 
ı;ıne ıı.ıırı.r ~ erellğlnıız gün tıaııar· 

cıa dernaı yuzcte yırmı ucuzıux u 
ıur » 

Jnönünüu konutmasını dınıe· 
mek ıçın gelenler araaında L>..P. 
Hür l'. ve ll.M P .ııer dıı v~dı 

~ınt:mada onıar ıçın <le yer ıı.yrı.

mı,tı. Oecc) ı 1nonu Kırıtlarelınd 
geçirdi Yarın Ecıırno vo Tcıurda 
B• a-ıdece&lz. 
ONl.ARA :JAKLAR \APT IRACAGI Z. 

C.H.P genel başkanı tcretıne ge. 
ce Şehir Kulübüııde büJük b1t zı· 
yateı verildi. Zlyarcne vali mua
vını. cumhuriyet aucw, Jan<larma 
kumandanı da hazır bulundular. 
Çok neşeli olan inonu bu ctAvetll· 
ıcnı )"&Wnda yer nrctı n kendile. 
rıııe ııı.ırat etti. Bu aracta Loun 
hAtıralarını anlattıktan eonra oun· 
lan a07Jedl : 

•- K&radcnlzde dolaşırken hep 
caklann altındau ııeçtlm Sordum, 
Başbakan için kurulmııo. Öyle an· 
lııoılı7or ki çok meraklılar. Söz ve· 
rıyorum, pyct iktidara gcllnıek on. 
tarı bu zevklerinden mahrum etme
mek için muhalefet llderlerlne l& 
tedlklert gibi tak yaptıracatım; on· 
ıann altından geçecekler.• 

Bu espri ziyafette bulunanlann 
çok hoşıına gitti. 

EKSiLTME ILANI 
lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden · 

16.10.957 tarihinde 17 372.35 lira keşif bedelli vr. 1302 
93 Ura kc if bcd<'lli Takyeci İbrahim Ağa Cam.ii 19?.7 ~:ı~ı 
onarımı Uc 17 237 15 lira keliif bedelli Çemberlrtaş Kop~lu 
Camii 1957 yılı onar:ımı eksiltmelcrine talip zuhur etme~iğın
den C'ksiltmesi 26.10.1957 Cumartesi gUnü saat l1 de lstan
bul Vakıflar Başmüdürlüğünde yapılacaktır. 

Taliplerin evrakını görmek. lçın 1 tnnbul Vakıflar Dıı.ş· 
miıdiirhi,tiiınıle Abide ve Yapı J~leri Bii rosuna mcıJaı saat-i j ll'ri dahilinde rnürat:antları ıllln olu nu r. (14877)

31
1 

Kayseri As. Sal. Al. Ko_. Bş~. hğın~an: 
Muhammen bedeli 3fı4000 lira, geçıcl temınatı 18310 Jıra olan 

1300 ton balyalı kuru ot işinin kapalı ıarf ile eksiltmesi 31.10.1957 
Perşembe günü saat 16 _da komisyonumuzda yapı.laca~lır. Jo~v :ıC 
ve eartnaıncleri Ankara, Istanbulda Levazım Amlrlıklerınde, ~ay
scride Komls}onda görülebilir. Tr.liplerin usulllne uygun ,şekılde 
hazırlanmış teklü mektuplarını eksiltme saatinden ~gari bir _saat 
lince komisyona teslım etmeleri §arttır. Postada gecı!ren teklıUer 
kabul edilmez. (2606 • 14587) 

Kocaeli Daimi Encümen Baş~anhğından 
15.10.957 tarihinde ihalesi ;)':ıp ılmak U:zere eksiltmeye 

çıkarılan 25527 lira 94 kurus kc§if bedelli ve 1914 lira 60 
kuruş mm·ııkkıı~ teminatlı Kandıra kazasının M~a~·:ığıl köy 
okulu in :ıatına ilan olunan gün ve saatta talip zuhur etme· 
dıt:\inden 25.10.957 Cmna günü s:ıat 1.'i de ihıılesi ~ ııpılmak 
üzere ~eniden eksiltmeye çıkarılm ılitır. 

Talip olanların tatil glinil'ri h:ııiç ihaleden üç gün ev
vel vil:ıyete müracaatla Nafıa MUdilrltiğünclen alacakları ye
terlik belgesi ve yukanda gösterilen miktarda banka t emi
nat mclctubu veya makbuzu ile m uayyen gün ve saatta vi· 
lii)et daimi encümenine müracaatlan. (14883) 

lstanbul Merbank Memurları Mahdut 
Mesuliyetli lstihlôk Kooperatifi idare 

Heyeti Başkanlığından 
Kooperatifimiz mukııv~~lesinin 5. maddesi gereğince hitama 

eren müddetinin 2.11.1957 tarihinden itibaren 15 ~ ıl uzatılması 
için ;)'apılnn mlirııcaatn iktisat 'e Ticaret Ve~fıl~ti~ln 16.10.1~57 
tarih ve G/9230 :ıyılı yazısı ile muvafakat edılmıştır • 

Uınunıt hcyotimiz kanunu urnrak 1.ll.1957 tarihine t esadüf 
eden Cuma günü sa:ıt 17 de Merkez Banka ı İstanbul Şubesi bi
nasında hususi dairesinde 5. maddenin tadili için revkalAde ola· 
rıık toplanacağından ortakların toplantıya gelmelf'ri rica olunur . 

1-'E\'KALADE GENEi. KURUi, GÖN DE Mf 
ı - Kooperatifimiz esas mukavelf'sl 5. maddesinin tadili: 

E Kf ŞEKJ,f: YENi ŞEKLi: 
Müddet: Müddet: 

uTOrk lı.t> rııcııın lıo~ un d· 
dlrlıı 17.ıulrdelil \ uıııu ı 1.1111•0-
lu• lrnııe•l ııe IJlr \ekli! \nsıln· 

si) le \ unun tı.ı) rııgııı ı ~"f'lillreıı 

Ormoı.rnı l'urll,r,e tı Alfı mı re• 
) iniz! ' en•ceks!llılz?ıı 

Kangalın bu son camıesı Uzo
rıne mıtıngde buluna binlerce 'a 
tancııış cverm,yeceıtız. nrmı,c .. 
g,ı..ı aıye bagıraralt hatip.ere te
zahUrat yapm şlarctır 

Har. p buırQn &Jrıea rep kuyct 
de bOyQk bır mıt nıı: ) apmış " 
genış bir vatandaş kütıeeı nıızır ou 
ıunmuştur 

Dığer taranan. HClr. P ııl a
nn en nııraretlt propııı,:11ncıa glln• 
rtııcten bırıııı s aşı) acaktır Z. ra, 11 
teşlul6tı saoeco :ıarın 16 ) erde 
yapmak üzere seçim kunııunctan 
mıtınıı mUsaade!ı l.tltll:ı.ııal cunış 
tir. 
l;t.\tlıtOf, \flTl:-.<i l ,U l 
Blımtllb 1 T K i i' t.ın;cEK 

izmır 17 - lzmır, şehrin en ka· 
!abalık yer:crınden bınııı olan Bas 
mahane meydanıııctıı 4 ııun müct 
detle arıta ar.uya )apılaeak ııtı~ ü 
mıunglerın heyecanına bu~na n 
kapılmış bulunmaktııcıır Maıum 
olduğu azere bu mitinglerden bl· 
rıncısı Başbakan Mcndereetn ~ 
tırıikıyıe pazar ıranu ı:ıııat 16 :ıe 
yapılacak. bunu erıes. gtına ııar

nyeı Partlı:ıl, saıı günü C.M P ıoe 
.. ampanya mUdelet.nın ııon aonu 
olan 23 ekim çarşamba ı;:unu .Eoe 
C H.P tararıncıaıı )apı.acaıt m.
tınıı ta!Up edecektir Oğrentld,Qlne 
ııöre. ber aç munaıeıet partu.ı ..ıe 
biltün ııcıerıertııı lz:mır m t nıı erı 
ıçln lieferber etmiş bulunmaıtta· 
dırlar Böylece lzmırlller Mende
reıo. İnönü. Karaoıımanoğlu ve 
Amayı blrbtn ardından d1nıemeı1 
rın;atıııı bulacaklardır. 

Öte yandan C H P mıtınl!,lnln ta 
rlhlnde buııtınlerctıı b.r dctışıtcJlk 
olması muhtcmeJaır Zira, C H P 
1zmırcte son tetılrl yapmak lsteğlv 
ıe çarşa.."llba günClntı 11cçmış o • 
makta beraber. ertesı gün çıkacak 
gazetelerin propaganda müddeti 
dolmuş olacağı için lnöna taratın 
dan söylenecek mıtku n şrede:nı
receklert cıe he5aplanma!ı:ta ve bu 
çok mü!:ıim malızurun önlt>nme 1 
için çareler aranmaktadır. Parti lı 
derler! civar tllByct ve kazaları da 
dolaşacaıdardır öıtr nlldlğınl' • .S
rc .Mencıcreıs 21 ekim ııünU öcıe
mlşte. İnönü aynı ııan Mani acta 
kon~acaklar. HOr P gcnC' b 
kanı ile C.M P ııenel başkan ve
kilinin de Aydın ve Denizlide ko
nuşacakları anlaşılmaktadır 

H\ Z I LCTl'İ A:'.\KAH\\!\ 
GİTTİ 

Taksim mlttnııı mClnııııobctıy e 
şehrimizde toplanan IH.ır P mil· 
~etveklllcrt, propaganda raııllyt'tl • 
fıne katılmak azere 6CÇlm bölg&
ıerıne hareket emııoıercıır. 

Hor. P. genel ba,kanı Fe\ZI LOt 
fı K&ra06manoıtlu da dün sıınt 
10.30 da uçakla Ankara~& hareket 
etmiştir. 

Hl H. P. ADA\J.ARI 
111>\ KOZ .\ G h J f Cii l\I t jc 

Hür. P., seçım propagaııdalanna 
bugün Beytoz: ve eıvannda devam 
edecektir. Milletvekili actaylan bu 
gün Be) koz ve kö~ ıerıne ıtıcıercıı:, 
vatandaş.arla temas edecek '° ko 
nuımalar yapııcaklardır. 

tı l' ll . I'. 'J F.ŞK I LA'l'l 
ll fl.I ŞhOK 

Har P. nln tcşkll4t kurma Jşle
rt <le. 15eÇlm propagandası çaııoma· 
1arı ile mavazı olarak geltomekte
dlr. DQn BakırköyCln Malıınutbey 
bucaııına baklı Kocaııınnn ve BRA· 
cılar köy ocakları teşkil ectllm., .. 
tir. Her iki ocalttıı da derhal 110-

çlm çnl~ıalaı'lna bııolanmıştır. 
Kuz.guncuk Hür. P. ocak teşkl-

16tmın lokali de dün açılmıştır 

~· Günallay 6 
ay kakh diyor 

< Hnşı J l ı ll"lılrl 
Oünaltay aOzlerlne, memlclceUn 

tecrübe11 idare adamlarına olan 
ltıtıyacını llAve ectettıc, bir vatan 
~uııu olarak bunıarı hatırlatma
nın ıUzumuı:a IPrııt etmiştir. 

Bundan 5t.nra, raclyOda yayınlL 
nan nutuklara temas eden Güaltııy, 
O.H.P. iil iktidarı zamanında muha 
llt partilerin ractyoda konuotukları· 
nı bellmrek •kanunu 1toru111cak o
lanlar kanunu çlJtnl}orıar• demle " 
•bugünün Cumhurrelsı konuşuyor 
da. dUnCln Cumhurretaı nlJe ltonu11-
mu;or? B&fbakan ltooueuyor da, dü 
nun B&fbatanı neden ltonuomuron 
cıemlştlr. Daha aonra ounaltay : 
•D.P nln temelltrl her yrrcte zır 
ıtır aallaomaktadır. Zı>lzele7e uğra.. 
mış gibidir,• diyerek ır6zO llO(lm 
menuuna getirmiş n •bu memle· 
ltet kurtulacaktır. Onu re7lerlntzle 
Jrurtaracatıının aemlş n c H.P. 
lktıcııra gelirse altı ay sonra nl.sbl 
acçlme &ldlleceğlnl, her şc710 ü.s
tcıncıe bir Ali mahkeme kurulaca
ıı.nı. Ana:vaaanın bu memleltetl hiç 
bir parı.ının tek batına lnblsan al· 
tına bırakmıyacak hale gctlrllcct J. 
nı. O P. nln içte ve d1$tl mıımle. 
keti QüJtlrdCI il nazllı: dunımll, c. 
H P sinin lktlelar Asıkı Ôlmadılını 
bellrtPnk ııôzlertııe şOyle ıon vtr· 
mtstır: t 

insallab düşOndQklıırlmlz tabak 
klik edecelt Ve 11 ay ıonr& bu mil· 
Jet llyılı: olduf;u havata, 111-'&nca ya. 
ııamaya ba,ıayaC'aktır Allah hepimi 
zl doğru vold•n a\'lrmas•n Aziz va.. 
taodaşlarım • 

IA$YAZININ DEVAMI 

Taze bir kuvvet 
<Haşı ı ınctde• 

ı.ıırııo .. nınıınıı:ııı. he)rl.'.aııla dnln hlr tatl ı koıııı mo ,aıınıı ve K11'9t· 
hlr ımnıınuııdıı tıııımsı ııu ı ıı ıı up buluıınınıt ııı:ı halikındu bir IJf'mok
rııt l'nrtlllnlıı ~(•n1 ıııı:ıı •ııalr çok llina f'dlcl bir <'f'Hıp Hmıl lir. 

llürrJJeı l'nrll•I l•lııntrnldn ıulllr ı ln kar ••ilin rıı iyi bir aday 
ll•le.I) lf' ~·ıı.tıı:ı halikındnkl linnaatı Tat.. im rur)danııııını.ı mitin~ 
ile lr) ld rınıl~Ur. 

rrıılrkrtiu ııuı::ünt..ü durumundu llürrl)tt l'nrıhl 'e l\llllrt M ı•arıı .. ı . .,,ı.ı bir ıı ırll ol ıı \e aıııı ıııuhnletrt parll•I hın iT"· 
tini tıısı) an ııoıı. J'artlsl ııırafındıııı blrrr rııt..111 df'ı:ll. birer 

drıt"rll ;,ol nrknda ı dl)e trll\l;kl rdllmrlldlr. (orııı: llllrrl)l!t Parll
lnlıı ı:'l'l;lrıJl&I bülün lnıllbnıılnr mO•brtılr. C .. \f, I' ııdı atıınıln 1f'JJ 

)eni bir hthl>"I ıil•tf'rl'ıı f'!l1'1 \llllrl l'nrll•lıır &l'llllcr. laıL~•UP \r. 

l"rhalf'll ı .. tı.ııııır nır)llntlrn t.;rudlııt ı.urtarmı . hPlll bu )nida :rtı· 
rlı) rıı \ e lııkllılp \P dl"nıokrıı~I)" Jıtn ll•lll a 11rL11 ~r\ lrl"n llemot.rat 
rıırllıılıı ı.11 .... ısıııa bir dlhlicı olımıL dlkllıııl tir. 

Jl.llrıanıı ""'rı lılr kanunu, parlllrr ııra•ınılnt..I l"lılrllr:lıılıı hl'r 
tit'l>llnl )Usul,; t>dl)or. 1 a1'ııl \lllllndıı•l&nıı \1rılllll lilronıl tamnnıhle 
ıu•rbr•I bir ıııenıdlr. Bu lill'ıtıdro 1 lılrllıl ruhu )il ıJor. Ke) rı 3oldn 
> lfrUıHııtılııü, ı•roı:rıınııııı tıl~·r ~ıuıtıJtını, ı•·ı·nıl ini ını.ıır f'ltlelııl 
a~·ıl.f,'u bı·lll ed<'n l>rıııoı.rat l'artlnln ı.; .. , tı 111111 lcrlnr \" :zararların~ 
Lıır ı ııı"nılek('t ' ' nılllrotl liurııııırı ııı.1111 mll3nıılıırca 'I ürı. \lllanılll• 
•ı ı ıııı nıtııııııl a )er cımtıı llr. nu \ 11 t ıınd11şıar, 19:;7 li<'Çl ııı lrrludl' h"r 
ı ıı rl tl pıırll hblrrlnl ıııı u tnıaia \ e sl'("loı tlalrl'lerlnde ı..azııııma~ınn 
"" zhıııl e lhtlıııııı olan ııarllJt' rry \erıııege lııı:ı:ırlnnı)urlıır. ille 
şOııtı; )u1' ı.ı tt"ş1'111\ll ı•slil \ t' ıeıı l ş olun, huıııhın l'\\rll.1 ~rçlmlt'r· 
de ı;rııl lılr \atunda:ı kOlll'slnl elrurııııla toplı)oıı Halı. Pnrııııı. 
hlQll ~..._·1111 ıl nlrı•lrrindı• ı.ıı?-ıınrıııı•ııııı rıı ı:oı. lhtlmıil olan nıutıuıır 
pıırllıl ı r. J\I u~tal.lllt.r dl', il ıı rrlJ et l'arı ili ' e c.,ı.ı•. 11 'aııuıctaşlnr 
ı111 re)J('rlııl brıır etıııl)r.crkll'r, oıın rt>J Hrrrl"ı.lenlir. fııı.nı öyle 
N.'lııı dalrl"lerl ıtro nırdır ı.1 ıırıııokrııt l'urtlnln \.u~ı•ında ııaıı. 

I' ırıblnln l.uzuııııılL'I lhll mali ZUJ ır, llOrrlyt'l Parti· 
lntıı \rJa Millet t•arllslııln kaııııımusı lhllınııll ö•lündilr. Dılt.: 

l'ıtrlllllrr; mlı•terrk dıl\A kıırııı•ıııdıı trı111ı.1irtıı. ('lırıel" ha:r.ır ol
dul.ıarıııı bö>le )rrlt"rde dlırr iki ıııırtl)e rr) \emıclı; \e pPrll hır
llltl ı.ııpılıııaııını.: ~u rell) le ı~pot etmelldlrlrr. 

ı;,ı.ı tek part1 dl'ırlııl ııııulıunı)an. ll ulk Parlblııe )'l'Uldcn 
kredi nçuıoı.tıı ıereddlll ıtu•t.,n-11 \Ulaııct ıar \llrdır. Bunların tr· 
redılüd OnQ ortaılııu ı.a lıllnnaııın '" llalk l'nrtl•lnhı ku7.annın ı 1hll· 
ırıull l.u H et11 oluıı 'cı:lın dalrrlerfnde f(')lrrtn daillmama."ını ııat· 
ı aıııu baılaıııııııııı )olu, 1 hlrllı;I ruhunun liu ııtılndn knln111•1, 
l.ıllllUll. ııarll lbllrıısJıırıııl l(lllı:l"C2e blrııkmo"l \C lfull,; rıırtt~lnln, bil 
ruha tıuııı olduı:ıınıı. kl'ntll tır•abına olan ıı.tıdıırılaıı col.; enl'I 
111(1Şlerek dthılnın zuferlul 15Ledl&llll kıınrlll \ C rllll bir eekllde 

lıt·ııı eımeııltllr. Ahmed Emin YALMAN 

Gene basuıa cattı 
..» 

<n~ı 1 tnrtdrı o ııaz telerl oltunyacak ve infial 
Parti maeadeleleı1nlıı no kacıar duyacak? Onlar lııtanbul gibi. An 

kıyasıya gitmekte oldullunu &(irü· kara gibi büyük merkczlercıeıı:ı va 
vorsunuz:. Bu çeşit bir mac:actelo- tnndB.Jlan bu ~alan neşriyatın te 
nln ne demokrasi ne <le milli tc- 11111 altında bırakmak Te buna göre 
ııanüt bakımından hıç bir fayilwı netice almak Jı:nranndadırlar. ts
olmadl'ltını. aksine zararlar tevil<! met Paşanın <millet Demokrat Par 
ettiğini takc11r eaenılnlz. Sankt lt tıyı 1ktlt1artlan <tOşQmıe~e karar 
Udardn buıunıınlar başka bir menı vermı,un dero~ı d ıqnı mıı!tısat 

leketlıı evıııuan imiş ııJbl onlan ladır Muhalefet de. muhalefet 
itibardan dOşürmek, onlara çelme razetelcrl ve .hattll ııözde tarafsız. 
takmak ıçın her iftirayı makbul hn..'tlkatte iktidarın can düşmanı 
ı;örüyorıar. kesilen rBJ:eteler dl' bu takti~ ele 
naıt Pnrtısı muhalefetinin bazı alarak ıreç!m mocacıelcslnt ona eö 

yerlerde mevzti >e mahalli olarak nı ayarlamaktadırlar. Demokrat 
'Zararlı \e hntt tchllkcll ıııııtrlara Parti mutlaka iktidardan dO~ek· 
kadar ciddi görillmekle beraber u- tir. propagand&Sını mUhakknk bir 
mumlyetle vllAyetle tcşkilAtının 1 haltlltatmı~ gıbl yaymak ııure'.ıylo 
bazı zararlı ııatıalara g\mıcıtten sa vatand~lanınızı te&Jr altında bı· 
kmma dirayeti li:ÖStermek gayretin rakmnk ve neticeler almak ısev<la· 
de otctuklannı da memnuniyetle ıııııdndırlıır Slnopta bu neviden 
kaydetmek isterim Ancak mayası propn(:andn kampanyasının '.\"llJJll 
kin ve gazapla yoğuruımue. gerili- m11Bına yeltcnılmekte olduğunu 

tı le ııerı flklt~erl kabul ve tnlı:lbt ııöı1lyor 
şiar etllnmlş. ı;cvlyesl iptida! tah· u \\ AH' f:S J{O~I '.\H ı< I 
rlplı:ılr \'O tecavüz.."ı:Ar bir milcadele nu ust !lluhatılrlmltilen 
heYea ve maı.:sacıını uaullt~tırmlt Urfa, 17 - Rctıııcumhur CelAl 
bulunan bir parıl 'ar ki. on ııcne nııyar buııün ötıccıen evvel uçakla 
y1 bulan hayatı milddetınee Tilrk onzıantepten Ortaya ecımış \"e 
milletinin ız•an \'C blllllretl ııayo- konuşmuştur. Bayar bu a::-ac:ıa bu 
ı;lnde yo.yılıımamı~. rc:ılşlcyeme- ııun bir seçim programı vemı nln 
mlş olmı:ısınn rakın n. bu .zihniye: IOt11munu hl&etmtcıı lnl ltaycıctml~ 
ve uııuııerıyte bu teşekkülün hl· ınııanlann fllllerl:rle ölÇ'QICIUliUnQ. 
zn•lhl b r muhatara teşkil ett!KI· bugOnkO lktlctarın d('ğil yalnız vıı 
nı ııuzurunuzcta TOrk milletine ar de•ıuıı olduklıınnı. hatta \"ad!'tme 
z tmt>k lııterlm.11 dlkleı1nl dahi haktlı:at sabıı:ıına ın 

Başrnicll Adnan M!'ndl're!. mn- tıkıl e:tlrm ş bulunduğUnu söi"" 
teakıben Trabzon mıtınalnclekl hA ıemtş Te daha ııonra kalıve mt>se
<llııenın rotoğrılOo tetıblt ectllrn hn lesine tl'masla. Uiç ve emsali yot· 
kiki mahl:retını ve bazı ııazetr.leı1n ıarıı temas etme<ten ıöyte cıemi"" 
bu bakıkntı nasıl taR)'lr ettiklerini ıır· 

lfııdc ile demiştir kl: •Zevklerine fazlaca <tQşkQn but 
•DOn Snımnın·an bo.zı ırazeteler- klm:ıeler oe. mcııeıtı Ttlrlnyede kah 

den ,ıtAyctte bulunmuştum. Tek· ve bulamı:rnruz. Katıvcsız insan yıı 
rar aynı mevzu& avdet e<ıeccıtım şar mı? <llyorlar. Sıkıntı vanıır. 
Bunlıırın lın!ı:lkatlt>rl cte!ilştlrPrek ~r.çecektır. dMnlyonun. Şunu dl· 
y117.malannda ve Türk efklrı umu ~orum: E t>r sılnntı kahve gibi şe:v 
mly~lnl ııl<latma gayretlerinde t>l· !erden ibaretse, bunun mAnllsını 
bette malt at aramak lbımgeıtr. Türk mllletl çok iyi anlıyacaktır. 
Maksat şudur: Seçimin yaklaştııtı Bu mevzuda 11ıkıntı olııa dahi. 1,,. 
şu ıuralarcıa Demokrat Partln1n tlkbaltnıızı temin için bu yolda 
mlllet nnzannda itibarını kaybet- yürüyeceıtız » 
mıo bUIWldUğunu. behemehal lk Dayar son olarak: cB ze. <lem r 
tı<lıırctan uzaklaı;tınlacağını telkin kıratı çok koşturuyorsunuz c:ıı,or
etmek urethle Demokrat Parti !ar Diz çok k~turmakta deva.'Il e
nleyhlno vatandaolıırcıa menfi teııır dcceııız. Korkmasınlar. bu at ça~· 
ıu huııul getirmektir Me&elA ıamau demi~ ve buraaan hareket 
sıımııuıı·an. meı>eli Trabzon"da. me le Dlyarbaltıra ~lt.m~tlr. 
uc!A geçtıgımtz birçok kaza merkez 
!erinde dahi bütcın )Ol boyunca be 
raber ııördQgUmOz manzaraları, 
batan Karadeniz halkının 5:1lrclilll0 
haklkatlerl pervasızca bıışltıı tilr-
10 g terecek Buna naıııl cetıaret. 
ectıror anlatayım. o gazeller aaşa 
nQyorlar ki. bütün bu hareketi 
gören Karadeniz halkından kaçı 

Dünkü tevziat 
DUr 225 vaaıtara .547 <tt~ .577 iç 

lAatlk, aynca lbı.l:raç ııablplerlne 4 
ton demir, s ton lnoa&t (lv181, 50 
kilo kalaJ, 2..5 ton kundura çlvlsl, 
80 paket de fot~ kllıdı tevzi 
edllmlftlr. 

D j K K A T D i K K AT D t IC K A T 

Uhu Yapıştmcısı Taklit Edilmiştir 
YilkS<'k cvsafından ötürii, memlekette rağ

bet gören • UHU • MARKA yapıştıncısı taklit et
mek maksadiyle ambalAJ şekli \"C rengi, §İşesi 
ve markası taklit edilmiştir. Sayın müşterileri
mizden 

AMBALAJ SEKLİNE BAXMIYARAE 

MARKANIN üzerinde titizlikle aramalarını 
rica cd&iz. 

[ 
~OT: Orijinal oUHU• yapıstmcısı pek yakında 

satışa arzcdilccektir. 
~~~~--~ 

İzmit Deniz Saflnalma Komisyonu Bşk.dan: 
ı - Kapalı uırl u ulD ile dört kalem sebze atın alına-

caktır. :Muhammen bedc!I (159000) lirıı olup mmakkat 
teminatı (9240) liradır. 

2 - Eksiltmesi 7 Kıı.sım 957 Perşembe günü saat 15.00 de 
Golcüktc Denız Satınalma Komisyonunda ya:eılacaktır. 
Evsaf ve şartnamesi Ankara, İstanbul Levazım Amir
likleri ile Komisyonumuzda gijrUlebilir. 

3 - f ,teklilıerin teklif mektuplarını en geç eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar komisyonumuza vermeleri. 

(2678 • 14900) 

!Amerikan Export Line-lnc New - York~ 
19 E kim Cu · 

m artesi günü E x E ( u T o R Vapuru 
Umanımızda belı a:rnı günün 
Jrnml'kte ola n akşamı 

:Madde 5 - Kooperatifin müd Madde 5 - Kooperatifin müd 
dcti tesis tarihinden itibaren 15 deU te is tarihinden itibaren 30 
senedir. Bu mUddet ummnl be- seııedW. 
yet kıırarne uublabilir. 

Şemııettlı:ı OUnaltaydan sonra C 
H P Bunıa mllletvelı:lll ada7ıarın 
den Ekrem Amaç ve Balıkealr 1da7 
lanndan NeJat sarııcaıı aert birer 
lton\IJllll yapmışlardır Olln•ltB'I' M& 
n!&aya m0tH-1hen ehr1mlzdeıı 
aynlmı tır 

Ncw-York - Boston - ve New~Port News Umanları için 
r~yayı ticariye alarak hareket edecektir Fazla tafsilat irin 
Gıılata Tnhir Han e3 üncü kat'ta HAYRİ ARABOOLU \'e 

llıı ŞUrekftsına müracaat. 
~ Telefon: 44 49 91, %·1 



Naıııaglôtt lig l~deri ·iki. haftadır. . nıa~ kazauanııyoı; 

Sarı - Kırmızılı takım, 
karşısında bütün maç 
hiç galip duruma 

Emniyet 
boyunca 

geçemedi .• 

Galatasarayın ilk golünü Kadri 
penaltıdan attı. Kadri beraberlik 
sayısını sonlara doğru yapabildi 

• 
1 Galatasaray, Emniyet 

mağliip edemedi ... 2-2! 
Btraborlikt Fenerbah~eyi lig liderli~e 

L 

ı 'K UWETLI ,, VE uZA. 
YIF•... Toplum kai· 

delerine göre, kuvvetlinin 

zayıfı ma §lup e tmesi İ· 

cop eder •.. Mantıken de 

öyled ir. Fakat dün emek

tar Mithatpaşa Stadının 

tribünleri dolduran fut

bol meraklıları , kuvetli -

xayıf mücadelesinden da 
ima kuvvetlilerin aalio 

cıltamadıklarrna şahit ol

rlula r. 

!'
en 1 

Ha."l • kn'e ennı can per e mü 
da!aa ett le"• CU,e ab -i varcıır 
:ra. J e San - Be az formalı E:n
n • 1111.'r de. rakip 1.'rlnden puan 
\:a anmak lç\n !erinden gel nl 
aptllar Sertlık ııııı or ıınıı 

Fa 1 a n d 

b n ara eebep o. u t Kalcc 
Yalcın mtlll namzet k'IU!l'Ofluna ca-
ıın.an ara nazır aparcasına o 
na:ıı MQelafaa yerıncı b r alet le· 
le ııs. et ~:ı:el top.a."lı or le Oa
la Mara ın co cü forv ın b r 
ek rbeı;t vazt;ette şüt b le ç 
rmı orcıu Porvet n a 1 at.akları 

Oa at86&rayın boca a an mu
elataa.~nı ele! YOr v ııoı a•ı onıu. 

lsfendiyar'a ne oldu ... 
T rlı; futbolunun cMa hev ı 

t<§! d yar, bı.ı yıl forma gtre:necı 
Pa.ıt bu formsuzluğu takıma %ll

rar ı olmaııını icap et ırmez San
Kırrr ı ılllann ıteA'lşmcz 6& ç • bu 
mnç a da el ıııırler!nd oıııu~ c • 
b tazl!es nı ı~ı elüşüncelerl tahtın 
<la -. apabH!rdl 

Palta çalışmadı ve anlı hare-
ke~ le forve•ın ,. n ıı":,.attı 

ilk golü Emniyet attı 
an • Kırmızılı sr an anla 

r b r as•an Ok kurııuıar Rtı 
n ııa yarııımı ı " yaptıltlan se

ri 11 ınlarttR Emn yet ıca•ec mı 
tt> ısılt~tırıyorlarııı Fakat 111.-

e z oyunlan ~ çıkıırmaıannıı 

man t lı:tl eıı yontu 

Yirmi cıoltuzuneu C1&ltlltada Gün 
ııotan, Hıkmetten alc1ıliı ııaı.ı iyl 
kullanelı Allyt atlattıktan 60nra 

GALAl' RıU': 11'. 
~ urı;ay - Ahmet, İSMAU, -

C°'kun, li, Ersun - lııendl. 
yar, ıuı, MeUn, Kadri, Enver. 

Antrenör : .Muu ezer 
Kaptan : TUrı&J 
E'.\1:-oi:n:r : ** 
l u.çnı - Samim, K~ - za. 

fer, O '.'IL\N, Murat - '&IAT, 
alihattln, 'ecdet, Hikmet, 

GÜ DOliAS 
Autttnör: ukrü Oüleıin 
Kaptan: omıaıı 
llakem : 11 Tlmur 
Goller: Glindotan (()U. ~t), 

Kadri (Da.lor. 31), Glindofaa 
Dnk. Cl). Kadri (Dak. ~l'). 
,,ırtı; ımıı 

)l;ı ılat : 28.390.SO 

Takım K. 
tar O. O. 8. M. A. 'lı". r P. 

GS 8 6 2 - 17 414 :ı 
P.B 7 ı;- 1 U> 4 l:? 2 
t Spcr 7 ' 2 1 10 s 111 .. 
Vcta 8 4 2 2 ll 11 10 e 
K P~a 7 2 a " fi 8 7 7 
D Spor 8 J 4 $ 6 ıa ti 10 
Emn 8 :ı 2 4 8 20 G 10 
B..JK. 7 ~ l 4 15 14 ~ 9 
B .koz 7 l l & '1 12 3 11 
AOwet 7- ı 6 7 18 1 13 

Wolwerhampton • Rea1 
Lon ra 17 iT HA ı hı ite 

ı ıı: 1 dcrı Wolverhampton Ue ı 

enecıır Avrup ~upar;ını ı:azanan 

İ6lJ&nya şamp yonu Real \1'.adr'd 
aleımlan PellCIIlbc gec J ı..ıoı•ne 

ı;tadında elektr lt !ışığı altında bir 
maç yapacaklarıtır 

Real Madnel 15 kişilik bir talcım 
llallnde elün burada ille antnınma 
nını pmıştır 

Bulgar güreısileri 

Ankara'ya varch 
Ankıı.nı, 17 fHuau.si - An.ı::a:a 

Kapalı Spor Balonunun açllıtı mU· 
ııase~tlyle Sof)'ll. Mün1h ve ADUl'lı 
arasın<la terUı;ılenml o!an l:Ü?e$ 
urnuvası CUmartH1 ;~I ba t'f• 

caıttır 

Alman güttşçllert enellU ırün. 

Bu arlar da bUg(in ehrtmlu ıel 
mlşlmllr 

~ıkı şutu Turıra ·ı ı. nıl.lıı 
ragmen Oalataııııray aglarını bul· 
elu... Bu ı;:oldıın iki C1akllta sonra 
bir Galata aray akınında Samim 
18 lçınııe topu elle tuttu. Hako
mln verııııtı penaltıyı Ka<lr ıro:ıı 
tahvil eıtı .. Ve cıevre d 1·1 b ra• 
bere nihayete ereli . 

Galatasaray bocalıyor ... 
bıncı de\Te<1e San - Kırmızılı· 

lann ıı:ü:ıel oynayaca lan tahmin 
cCIUlrltcn, altınca Emnıveııı.cr hO 

kavuşturdu_ 

• r.ııe htıcu.'ll tazelediler. 
Ylrmlncl dakikada Oündoıtan 

inci Emniyet golünü elo atınca. 

Gıılııtasarnylılar Jylce bocalamaya 
başladllar. Forvete .AU geçti. Er· 
ııun &ııntrha!w oynadı •• ismall l· 

• l!C'l hafıı gellrtldl 
Ylrmlyecllncl dakikada İamall'ln 

bir vuruŞU ale onane dOoerlten 
All terıı kata vurcıu. Kadrinin ı· 
.ı ııa ü Oalataısarayın beraberlik 
ııolü olı.rak Emniyet al!lanna glr.1-
ror. Maç da bu ı;uretle 2-2 ~ra• 
bere nlhaveLleoo . 

Do uzuncu ııak acıa F.rıı:wrun 
ltaleye 25 met.re mesa1ed.01 çe t t 
şut elQzırlln v 4-lltı g Yalçın 

topa vakt.lnele yumruk atma.sayııı 
GalatMaray lk ııoıano kazanmış 

Umum!J11 lf! genç ıı:Ureşçllerin ıt• 
ıı.ı e tltt Bulgar ıtartlealııde Ut! de 
rorlı: bulunma tadtr Bu gU~tlu 
73 lclloda Mwa Alloef lle attır ı;ık· 

Kadrinin 2 inci golü. Bu golün haurlanı,ını aşağıdaki resimlerde görüyorsunuz 
ebmedof'tı nnmlı 

o ncıı!ı:tı 

Adalet -Kasımpaşa 

tı 

Sad t DEMIRCAN 1 
• da er a m ı ra'"lP ıç~n büytı 
r e avantajdır Pakat. bövle 

b r futbolcu formınu olursa. ta· 
kım çln no ka4ar zararlı olaca· 
t;ını tahm.n edenı nız. 

(l\IRTll • ı ınoı cı . l\LltP 
"lif \t RF.'l>KURf "' 

l(; ho; O\"" 
Adaletlller. bund&."l &onr&kı maç 

are1R Or.Qntü '°" moral bor.u.:ıutu- • 
nu blr yana bırakarak bütün ı:ay 
ret nee.. arzulu. te.l:Jl, tevlı:U oy 
<ta. kWi zamanlan!& alac&#ın ty 
net cE'ler izlere muvaf!alı:ıyet kapı 
tarını açacaktır 

Olhacı Arman gıbl ehli bir boca 
nın elinde kın zamanda 11Cze!e
rek. bir '·arlık oldultlarını ispat e· 
df'n Ka&ınıp~alllar. buCOnk11 ma 
ta da a HhlbltSlrler 

uMIS-ı muhakkak k1 buı:unl'U 
m ço çele melı "e he ecanlı se Emnl)l"tlller mııçtaıı 
çecektıı 

Bassehi~de .. ~ 
* bı&ŞŞeh lr Anı.anıııa ıectlAimlr 

ıı:ırıayı. "portır ba .. ıındaıı (101. :u~n 
ılıı ,,. nmı.11 bir ıüntr. li.aııadık. 
«imler arı r .... ın.ıe pı>kcoı.: ıü~·ıuı. 

,e lmkl\ııiizlıklarla milr.ndel., edf'n 
mııhRldr.ttn ı.:arııbıudıı her tOrtü 
lnıı.aıılnrdan faJ dıılnnıııııı. ııuı.liı· 
ııa tonblp o lan llnldar. bu lmt.:dıı· 
tarını por alaıılarına kadar ıutür 
nı f!ı. rınmtılll da &ı:ıu; ı rmadı. 

lllr nıllJOll llrııJa .>akın bir nııı~ 
rıırı11 ıı; ın1uıü rr"l;ı3ond1uı sonra 
;ıaıul liQ hlıı meralilı alabıl •ccı. 

hııl" ırrııı edllrn Hl '.'llay~~ "'lıtdı. 
J t'lll bir te lı.ın\ ıtlbl ınntaıııılı 
bir törenlr ll'lirar hlzmdr ...oı.ul· 

ılu 19.111 nlındo lı a:nı ıı.ıııal r
dlll'n'!.> m"ıulelor l ıı;rnçlltt nlu hlz 
ııırtlııl" \t'rltf'U ,,tad, b u ddıı 1111 
ııtıı. ıtıı~ııncf'lf"rt' nl.-ı Mlill'rl'k, 
ıaınıım oırıındıı:ı bir ı rtıdıt yf"nl 
hlr ır•l~ıııls ı::tbl ırı.rar to...,nlı· n· 
\'1 lttı. 1 ki l<1 ıırııı •Pc:im ıırlrt"•ltıdr 
.ıııııı:ı tc-ıııı-ıı .-r u ke ııcı ı.urıı .. Jft· 
lıır arıı•ıı ııl :ı bir ~pn r 1 ~1•1 ı lr 
lıu\lt•ı'" )l"r aını ı s o ldu. 

\llrıını1 ht"'ol tlllırıt c/lr;,. 4=> tıiıı 
ııııornı.lı ılııhlll'Cl'k ı.apa~llrılr olıın 

oıırı b11-,ın antrenör "Oı.ru olıııuı. U~l"rr "" 
b11,tı tcrl>edl)orw . 

btı lıafta 

Ankara llıısnııl Muhabirimiz 

CEMAL SAL TIK 

ııı Mnyı• ladı. l'l\7ar ı:nmı rn az 
GO bin mnaklı llr ııı.aba•n d(•/ıı 
idi 

* c1clrJ r. dncru hrmrn henırn 
tımıamen dolnıus olım taddo, se· 
.)lrclll'rt' bo çıı \lılilt ı:~lnnPli im· 
ı.dııını nrn)nn ııııııııer. bunu ıı.ı 

d:n uı u~ zurıınnııı refakallııdr mil 
il ı. ı)Rrellf"r ıt~Tiıl \ nliarn "r"ll'· 
rl ,.,. ·• · TUnıl'ıı bando•u ile lf"nıl 

111' (alı• ııııır. Hutı. r.ıınıon L man 
hu ı ııtl'rllrl'f' ıııııı.n ı:•"ı ndl ı •a 
ı.ııl mu • ı..ıatl llr. hu ıtlbtPrlllı"r a 
rıı ı ıı ıt a doldıırııl11111-~ı 1111' u:ııııı 

11aı.ıı.aıur ornııı:ıındnıı. rııııı.. tıu1111 
rııtm«'n bir h a1ıı ıt.:ılılı nuıııııı 

nl'tlı•f!!il ul arııı. ıııı \ nlrnroııııı bıı• 
ı.ent O IU•llll ll ll ~ ıl ılonOrıı O tlır~ııl· 
ııl. •ııor ~ahıısııııı ınııı..ıı ı .. ııırf"ıı 
lf"rln bu lıurf'l.l'tiııl nıdırı:ndı vr 
bf"ledlJ i' rel•lnln ı.oııu~ıı • ı•ırıa ıwı. 
ıdAktı ıö t"'nni;<l'rl"li vrote<ıo bllr 
f'tll 

' arı, n3 n hedı•\ a< ı ile dol!lurıı 
ııııı 19 lln> ıı. ı nılı. ıı~nı ı:uıı m ııa 
naıı ff"nr.rbnlıf't' • ııı..ora ı:iıMı 
moı'lnı tat..llıı•ıı 'lnr knrıılannı kil 
padı. ı nııı.o uuıınnı Mı:ııaı Rlr 
ay en,.ı (.'lmlıonf"ıı ,;rthR. rııtbol m 
naıınr.nı. ıınanııı ı:f"lnıl'ml<tl '\m 
mıı tııllllrr an:ulndılar, •lnddıı bir 

e\'lrn nıııc '" oyııııt tılar. 

* 1 lr.nır,eıı "" uı. lslı•tllt"ıııc~rn 
•R)I lı>\hll-'1. ıaı rnnıa)lln 'atlı bo· 
,ıı.Jı ırltJOnlrrlıı ''" ııllıll)Pl roıhtıl 
t•olnrııı ı.nınıııunlnrınıı tal.1lııraı. 
«Öl<Ülf"ll t•lnıl.,rl Ilı• il) \1:1\ I• ~lll 

ıtı, lıoJIN•r. 21 vıl •11ıırı lklıwl dr 
fa kapıl ırı nrılnu ıııt'nılrkrtlınlılıı 

l l'li i!!ll"' ı r•t.I olıl u 

Prnı. .. 111 il•• t;ıır•ıluıııııı ııulıık 

tılr J ıııııı. 1 rflt'r Pııznr ı:unil •ıı 
(,'(il;; ll llf ııı ı:nrı•ıı ııı;ounıl ı. O cım 

aıt..,• l ıııııınlHrdıııı (-Ok dıılıa bu' ııl> 
• ., ,·ırl lr7lıhllrtıı11• mıı>lııır ııl:uı hu 
rnthOI yı l dıuını71 ı..endlıulı-ıı IH"li· 
lf'nen o,.unıı ıö trrrmPylıırr. ırl· 
hünf Prt trrl;Pdeıı bir nırrnı..ıı. bu· 
ıııın M"bf"hlnl ~öyle arıklıyıml ıı : 

«Elbette o,-namıız hu srclnı 

ııı rımtıı. 'lfnhall'f P.t ndnylan arıı· 

•mda tsmlııd~n bah•rdllen ı .rtlf'r. 
ptılltU• dlt•llnrelertn •1w1r ııhnlorr 

na lntU.nl eltlrllııırslııl ba kil ııır 
lii auıl proı ... to f"dercll • 

** adrl dlın c.aıat~rayın birin· 
•I &ol unıı bo3IP. ,-01111. ı mnlyt'!l 
' · I ııallp dııruıııdn lkrıı Kodrl 
ıı ııdııtıı"r ıırıısınılsn n nlııraı. 
upa hlililm o ldu l(•ttr>M Cm 
ıl~ı·lll nııııı:ırıuuıııı nıtıdahalr· 
lıw raımr.ıı Otunu •·ekt i t.-uıı 
a ı 'c ıoıı Gıtıııııı•ıırayııı berıı 
ıerllı. coı u olııraı. atlara tııkıl 

** 

12 Kasımda R°"'°' 
ya ile yapacOI' 

mız, Basketbol Milli rtr" 
çı için dün Milli takı,..
seçi len namzetler açıklcl' 
mıttır. 

"Rn•ln Görf'\: in ~alıştırarlC1 ;J_ 
il naııızetıer ilk antrenmanı~ 
('Uotl\ ıünıı !1111\I l~.30 da GPI•, 
~urftJ" Jrnltltıfl ımııııJı •POr tal•111 

dil J npıırııklardır. cJ 
~11 111 toliınıa ılaret f':dıten il"" 

lil"lholrnlıır unlnrıt ır: 

r. n.ıtıceıtl'n uıon. • rdoıı:aıı ftl" 
nıf"r, Gılnd07.. Ratıı rıılıı. G. !ôi• 
dun: •1 11 11(•, ( nrr. Onıı.ı, \ al('I~ 

\ efndan: Tunçer. Gfiner. 
\U7~ 

'foılndan: Ahmet •ruran 

F. Bahçe_ ve i. Spa' 
kampa girdi 

Fenerbahçelller Puar ırünu ~ 
bulsporla yapacaktan çeun uı;: ~.:ı, 
•del~ !(in ha:z:ı.rlıltlann& ıı-7 

ııılflardır 

Sarı • l!dvert.ıncrln dUn ya~ 
an antnnıı:ıana ·acı has:a o> 

l(ln çıkmaınışın. 1'utbolcu bılf 
~•.na çalışacal:tır. Takım dun 
ce Jı:ampa ıı:trmlştir. Sarı • li 1 
iller aynca 2G ve 28 Ekimde ll':J 
epenin dlvetıı.sı olarak A~ 
ldecelı:lerdlr 

i11tanbulspor da dUn Te~ Jeli 
ampıı girmiştir 

lngilte re Romanyo'Y' 

yendi 
!.oncıra. 11 tT H.A ı 11!" 

etın cenç muı lıır maçıncıa R 
\ n,yı ._2 yenen inınllzle!' 
ı::ece de Weombley st.adında :3 
ındak futbolculardan 
ııııııe:- ar1111ıne1a.ld maçı 3-2 -' 

m14larcıır 
:13 ~ ~ ındıuı aııaf:ı ~tak 

'>O.cuıar ant11ında ı;;eçen D'I 
8'0nund11 BrOk&elde apılan 

11,znl\dn İngiltere Roman) •71 

enmııtı. 

Mustafa 
Ceza aldı 
Annra, 17 (Hususi) 1111111 

bol '81'\ınıına çağırılmı~ oıaı> ,r 
Ankaralı futbolcu MuatarA ,ı" 
halen tz1n alamam4ur. Arrt'~:" 
hatızgücu ldarecller1 bu f\I~ J"_-, 
ya Pazar ıUnü Penerbah~ye 1 t1 
ızınsız olarak oynaelığı ıçın 
ceza vermlşlrr ve bu aebeplC 1,-_,, 
Takımda oynayamıyaea:ıııı ~ ... 
lerdlr. Jl'&kat atrendlf1m\ıe .. v 

IUpler tarafından verilen 'r' 
tem.ııı ve milli mtın'oalt• • .p 
mil dl' dlr. Bu sebeple ~ar' ı~ 
Teto.trtnden antrenman:.ar ı !.P 1' 
a ınablldlf: takdirde '-I uıl• 
Takımda O)'llayabllecctt.tr 


